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د. محمد كامل القليوبي

وكان ثروت عكا�ش���ة يدرك اأن ه���ذه الدعوات 
ذات الرطانة الثورية العالية ال�ش���وت، يغفل 
اأ�ش���حابها ع���ن اأمر مهم وه���و اأن تعليم الألف 
باء لي����س هو الهدف يف حد ذاته، ولكن اأبناء 
ال�ش���عب يتعلمون الألف باء كي يقراأوا الأدب 
العاملي ويتذوق���وا الفنون الرفيعة، ويطلعوا 
عل���ي العلوم العلي���ا ويط���وروا معرفتهم بها، 
واأن اللحظ���ة التي يتخلى فيها اأي �ش���عب يف 
العامل ع���ن تطوي���ر الثقاف���ة والف���ن والبحث 
العلم���ي، فاإنه يحكم علي نف�ش���ه بالتخلف عن 
ركب احل�ش���ارة والتقدم ويرتاجع يف جميع 
مناحي احلياة اجتماعية كانت اأو اقت�شادية، 
وكان ث���روت عكا�ش���ة ي���درك جيدا اأن���ه وزير 
ثقاف���ة لبلد ي�ش���عى للتط���ور والنهو����س واأن 
يحت���ل مكان���ة ب���ارزة ي�ش���تحقها ع���ن حق يف 
العامل املعا�ش���ر، ومن هنا كانت تلك امل�شاريع 
ال�ش���خمة التي عدت بحق كنوع من ال�شناعة 
الثقيل���ة يف جمال الثقاف���ة متمثلة يف عدد من 
امل�شروعات لعل اأهمها اإن�شاء اأكادميية الفنون 
لتقدمي درا�شات عالية وللمرة الأويل يف م�شر 
لل�شينما والباليه واملو�شيقي الأورك�شرتالية 

واملو�ش���يقي  امل�ش���رح  جان���ب  اإيل  والأوب���را 
العربية، ث���م تال ذلك اإن�ش���اء معهدين اأحدهما 
للنقد الفن���ي والآخر للفنون ال�ش���عبية، وهي 
املعاه���د التي جمع���ت فيما بع���د يف اأكادميية 
الفنون الت���ي تعد اجلامعة الوحي���دة للفنون 
ودعم���ت  واأفريقي���ا،  الأو�ش���ط  ال�ش���رق  يف 
ه���ذه املوؤ�ش�ش���ة التعليمية الكبرية بتاأ�ش���ي�س 
اأورك�شرتا القاهرة ال�شيمفوين وفرقة الباليه 
وم�ش���رح اجليب لتق���دمي التج���ارب اجلديدة 
يف امل�ش���رح اإيل جانب امل�ش���رح القومي الذي 
�ش���هد نهو�ش���ا ملحوظا خالل فرتة ال�شتينات 
وم�ش���رح احلكي���م ال���ذي مت اإن�ش���اوؤه خ���الل 
هذه الفرتة ليتخ�ش����س يف تق���دمي الكتابات 
امل�شرحية اجلديدة، بالإ�شافة اإيل اإ�شدار عدد 
من املجالت الثقافية كاملجلة والفكر املعا�ش���ر 
وامل�شرح وال�شينما والفنون ال�شعبية وغريها 
مع حركة ن�ش���ر وا�ش���عة لرتجمة الكتب املهمة 
يف الرتاث الإن�شاين قدمية ومعا�شرة ون�شر 
الإبداع امل�ش���ري اأدبا وثقافة وفنا ودرا�شات 
اإن�ش���انية وعلمي���ة.. و�ش���احب حركة الن�ش���ر 
الن�ش���طة ه���ذه اإقام���ة معر����س دويل للكت���اب 

يع���د تاريخي���ا م���ن املعار����س الأويل للكتاب 
عل���ي م�ش���توي الع���امل، كم���ا مت اإق���رار نظ���ام 
التفرغ للفنانني الت�شكيليني وللكتاب مبدعني 

وباحثني ومرتجمني. 
ولقد �ش���احب ذلك اإن�ش���اء ق�ش���ور للثقافة يف 
خمتلف اأقاليم م�ش���ر مبا حتتويه من ن�ش���اط 
م�ش���رحي ومعار����س فنية وملتقي���ات ثقافية 

واأدبية ونواد لل�شينما. 

عا�شمة ثقافية 
وم���ن عا�س قاهرة ال�ش���تينات ي���درك جيدا اأن 
ث���روت عكا�ش���ة ق���د جعل م���ن القاه���رة اإحدى 
العوا�ش���م الثقافي���ة الك���رى يف الع���امل، كان 

باإمكانن���ا وقتها اأن نح�ش���ر حفلتني اأ�ش���بوعيا 
لأورك�ش���رتا القاهرة ال�ش���يمفوين تخ�ش����س 
احلفلة ال�ش���باحية منهما للطلبة ب�شعر موحد 
خم�شة قرو�س للتذكرة، ونح�شر مو�شم الأوبرا 
الإيطايل ون�شاهد عرو�س البول�شوي وباليه 
لينينجراد وفرقة مو�ش���ييف الذائعة ال�ش���يت 
للفن ال�ش���عبي علي م�شرح دار الأوبرا، وفرقة 
العريقة علي م�شرح  "الأولدفيك" الريطانية 
ال�ش���وت وال�ش���وء بالهرم، وفرقة ت�شاندريكا 
الرومانية للعرائ�س التي كانت الفرقة الأويل 
للعرائ����س يف الع���امل وقته���ا، وكذل���ك م�ش���رح 
مو�ش���كو للعرائ�س "م�ش���رح ابرا�شوف"الذي 
يعد من اأهم م�ش���ارح العرائ�س يف العامل علي 

خ�ش���بة م�ش���رح القاه���رة للعرائ����س ال���ذي مت 
اإن�ش���اوؤه اأي�ش���ا يف تلك الفرتة وقدم عرو�ش���ا 
مرموق���ة مازلن���ا ن�ش���اهدها حت���ي الآن ولع���ل 

ذلك.  علي  �شاهد  الكبرية" خري  "الليلة 
يف تل���ك ال�ش���تينات الذهبي���ة كان ميكنن���ا اأن 
ن�ش���اهد معر�ش���ا لهرني مور يف القاهرة واأن 
ن�ش���اهد اأول اأوب���را ترتج���م وت���وؤدي باللغ���ة 
العربية وباأ�ش���وات اأوبرالية م�ش���رية، وهي 
اأوب���را "الأرمل���ة الطروب"لفران���ز ليه���ار يف 
خطوة مهمة توقفت لالأ�شف ال�شديد مع رحيل 

ثروت عكا�شة عن وزارة الثقافة. 
اأما يف جمال ال�ش���ينما فلقد �ش���هد اإنتاج اأفالم 
القط���اع الع���ام تط���ورا ملحوظ���ا يف الإنت���اج 
ال�ش���ينمائي الفن���ي الرفي���ع امل�ش���توي وخالل 
ه���ذه الفرتة ظه���ر عدد من اأهم اأفالم ال�ش���ينما 
امل�شرية ل�شت يف جمال ذكرها، ولكنني اأكتفي 
بالإ�شارة اإيل اأن ثروت عكا�شة كان هو املحرك 
الأ�شا�ش���ي لإنتاج فيلم "املومياء"ل�شادي عبد 
ال�ش���الم الذي يعد اأيقونة ال�ش���ينما امل�ش���رية، 
عل���ي خريط���ة  ال���ذي و�ش���عها  الفيل���م  وه���و 
ال�ش���ينما العاملية واختاره نقاد العامل كواحد 
من اأف�ش���ل مائة فيلم يف الأعوام املائة الأويل 

م���ن عمر ال�ش���ينما، وقد و�ش���ل حما�س ثروت 
عكا�ش���ة له���ذا الفيل���م باأن���ه كان تقريب���ا مدي���ر 

الإنتاج الفعلي لهذا الفيلم. 

نادي ال�شينما 
ويف جم���ال الثقاف���ة ال�ش���ينمائية ق���ام ثروت 
عكا�شة بتاأ�شي�س نادي القاهرة لل�شينما الذي 
اأ�ش���بح اأكر ناد لل�ش���ينما يف العامل و�شم يف 
ع�ش���ويته اأكرث م���ن األفي ع�ش���و، ولدعم هذا 
النادي يف �شابقة كانت هي الأويل والأخرية 
"لالأ�ش���ف ال�ش���ديد"من نوعه���ا، اأر�ش���ل نقادا 
متخ�ش�شني اإيل اخلارج ل�شراء اأفالم متميزة 
للعر�س يف نادي ال�شينما الذي اأ�شبح بدوره 
مرك���زا لنط���الق حركة ن���وادي ال�ش���ينما يف 
جميع اأنحاء م�ش���ر ويف ق�شور الثقافة التي 
كانت تقدم عرو�ش���ا اأ�ش���بوعية لالأفالم الفنية 
رفيع���ة امل�ش���توي من خمتل���ف اأنح���اء العامل 
مب�ش���احبة نق���اد و�ش���ينمائيني متخ�ش�ش���ني 
لتق���دمي ه���ذه الأف���الم و�ش���رحها والحت���كاك 
بجمه���ور الأقالي���م والنقا����س والتفاعل معهم 
ثقافي���ا وفنيا، ولقد �ش���ارك يف هذه اجلولت 
عدد كبري من النقاد وال�ش���ينمائيني امل�شريني 
الذين جابوا جميع اأنحاء م�ش���ر من �ش���مالها 
اإيل جنوبه���ا واأذكر منهم علي �ش���بيل املثال ل 
احل�ش���ر خريي ب�شارة و�ش���مري �شيف وعلي 
عب���د اخلال���ق و�ش���مري فري���د وكم���ال رم���زي 
و�شامي ال�ش���الموين ورفيق ال�شبان وفتحي 
فرج وه�شام اأبو الن�شر ومدكور ثابت وكاتب 
هذه ال�شطور والكثريين غريهم، وكان مثقفو 
م�ش���ر وفنانوه���ا يتطوع���ون لإدارة ق�ش���ور 

الثقافة وميالأونها فنا واإبداعا وثقافة. 

ولق���د مت ذل���ك كل���ه واأك���رث منه خ���الل فرتتني 
فقط من تويل ثروت عكا�ش���ة ل���وزارة الثقافة 
وخالل �شبعة اأعوام فقط تفرغ بعدها لأعماله 
املو�شوعية ال�شخمة مثل "العني ت�شمع والأذن 
تري"و"فن���ون ع�ش���ر النه�شة"و"مو�ش���وعة 
الفن الإ�ش���المي" وغريها من الأعمال املوؤلفة 
واملرتجم���ة الت���ي تتج���اوز ال�ش���بعني كتاب���ا 
وت�شكل موردا ثقافيا كبريا ومراجع اأ�شا�شية 

يف الفن والثقافة. 

لقب فار�س 
مييل الكثريون لإطالق لقب فار�س علي ثروت 
الع�ش���كرية  اإيل خلفيت���ه  م�ش���تندين  عكا�ش���ة 
ك�ش���ابط يف �ش���الح الفر�ش���ان، واأن���ا اأرباأ به 
ع���ن ذلك، حيث �شيت�ش���اوى به���ذا القيا�س مع 
يو�ش���ف ال�ش���باعي ال���ذي عم���ل ك�ش���ابط يف 
نف����س ال�ش���الح وت���ويل وزارة الثقاف���ة م���ن 
بعده وعا�س تخريبا يف موؤ�ش�ش���اتها وتنكيال 
مبثقفي م�شر، ولكنني اأميل اإيل اعتبار ثروت 
عكا�ش���ة فار�ش���ا باملعني املطلق للفرو�شية يف 
ع�شورها القدمية، فهو ككل فر�شانها معّر�س 
لأن ي�ش���اب يف كع���ب قدمه متام���ا كاآخيل يف 
"غ���ري  اآخي���ل  اإلي���اذة هومريو����س.. وكع���ب 
املحجب"ع���ن ث���روت عكا�ش���ة يف راأيي متثل 
يف حماولت���ه لدم���ج املثقف���ني يف نظ���ام عب���د 
النا�ش���ر، ب���دل م���ن اعتم���اد املناب���ر الثقافية 
امل�ش���تقلة له���م املدعومة من دولة كانت ت�ش���ع 
لنف�شها اأهدافا تقدمية كبرية ثم توكل تنفيذها 
اإيل اأجه���زة بريوقراطية بلي���دة وفاقدة الثقة 
متام���ا باملثقفني امل�ش���ريني كم���ا كان يفرت�س 
به���ا اأن تك���ون، ولذل���ك وم���ع تغ���ري اجتاهات 
الري���اح يف نظ���ام احلك���م يف م�ش���ر وحتول 
اخلطاب ال�شيا�ش���ي لرئي�س اجلمهورية اأنور 
ال�شادات الذي بداأ با�شتخدام م�شطلح "�شواذ 
املثقفني"ث���م انته���ي اإيل م�ش���طلح "املثقف���ني 
ال�ش���واذ"وبفهم مماثل تقريب���ا ملقولة جوبلز 
وزير دعاية النازي "كلما �ش���معت كلمة ثقافة 
حت�ش�شت م�شد�ش���ي"كان من ال�شهولة مبكان 
الع�ش���ف بهذه املوؤ�ش�ش���ات الثقافية التي بذل 
ثروت عكا�ش���ة الغايل والنفي�س يف اإن�شائها، 
وحتوله���ا اإيل هي���اكل فارغ���ة من م�ش���مونها 
وحمتواها.. وبدل م���ن اأن نقدم بيتهوفن يف 
مولد ال�ش���يدة زين���ب كما حلم ثروت عكا�ش���ة 
ور�شد حلمه �شالح جاهني، اأ�شبحنا نخ�شى 
من تقدمي �شعبان عبد الرحيم مب�شاحبة فرقة 

الأوبرا.  دار  م�شرح  الله"علي  "ح�شب 

عن اأخبار الأدب

كعب "آخيل" في الثقافــة المصريــة 
أثنمماء والية ثروت عكاشممة لوزارة الثقافممة نرش صالح جاهني رسمما كاريكاترييا عىل صفحات 

جريدة األهرام لرثوت عكاشممة وهو يجلس إىل مكتبه يف وزارة الثقافة مبتسا وراضيا، بينا 

يقف أمامه أحد موظفي الوزارة قائال: أما عملنا عايل يا سيادة الوزير يف مولد السيدة زينب.. 

أوركسرتا القاهرة السيمفوين راح هناك وعزف السيمفونية التاسعة لبيتهوفن. 

ويف الواقممع فإن هذا الرسممم الكاريكاتريي ورغم طرافته إال أنممه يعرب عن مالمح حقيقية يف 

شممخصية ثروت عكاشة الذي يعد املؤسس الفعيل لوزارة الثقافة التي توىل مقاليدها ملرتني، 

األوىل منممذ عام 1958 وحتى عام 1963، والثانية منذ عممام 1967 وحتى عام 1970، فلقد حاول 

ثروت عكاشممة جاهممدا أن يجعل الثقافة مارسممة يومية يف حياة الشممعب املممري مواجها 

األصمموات التي ارتفعت يف مواجهته والتي تعترب أن الثقافة والفنون الرفيعة أعاال نخبوية ال 

تصل إىل الجاهري الشممعبية، وأن تقديم الفنون الرفيعممة نوع من الرتف الزائد يف بلد تصل 

نسممبة األميممة فيه إىل أكرث من سممبعني باملائة، وأننمما يجب أن نركز عيل تعليم أبناء الشممعب 

القراءة والكتابة أوال قبل أن نعمل عىل مارسة وتطوير هذه الفنون الرفيعة.
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رفيق الصبان

أسامة األلفي

تاريخ الفن 
كتب���ه الفريدة م���ن نوعها عن الفن الت�ش���كيلي 
يف اأرجاء العامل الأربع���ة انطالقا من الفنون 
اليابانية وال�شينية القدمية واملت�شلة برتاث 
اآ�ش���يوي روحي ق���دمي مازالت حب���ات اللوؤلوؤ 

املنثورة تناثر بني خيوطه الف�شية املبهرة. 
كل كتاب من هذه ال�شل�شلة الفريدة يف نوعها 
ويف قيمتها ويف مكانتها من تاريخ الفن التي 
كانت حتمل ا�ش���م "العني ترى والأذن ت�شمع" 
حتفة فنية يف �ش���كلها وتكوينها وم�ش���مونها 

واإبداعها. 

ومل يكت���ف "عكا�ش���ة" به���ذا العم���ل اخل���ارق 
كب���ار  م�ش���اف  يف  لوح���ده  ي�ش���عه  ال���ذي 
الباحث���ني والعلم���اء والفنانني يف ع�ش���ره.. 
قيمة وم�ش���مونا واأ�ش���لوبا وطريق���ة بل تابع 
جه���ده الثق���ايف برتجمة رائع���ة لأدب جران 
وخ�شو�ش���ا كتابه الأثري "النب���ي" كما اتبعه 
بدرا�ش���ات متعمقة لبع�س املو�ش���يقيني الذين 
اأحبه���م حت���ي الثمالة كفاجرن ال���ذي رمبا كان 
ثروت عكا�شة من قالئل املثقفني العرب الذين 
تغلغل���وا اإيل اأعم���اق عامله وع���رف كيف يعر 
عن همومه واإرها�شاته وروؤاه امل�شتقبلية يف 

املو�شيقي والتاريخ. 

كتب متناثرة كزهور عباد ال�ش���م�س يف اأر�س 
قاحل���ة.. ت���ري فيه���ا منبع���ا للجم���ال الدائ���م 

والوحي الذي ل ينقطع.
ومل يكت���ف "ث���روت عكا�ش���ة" بكل ه���ذا الذي 
فعل���ه يف دنيا الأدب والكتب والرتاث بل راح 
ي�ش���جل خواط���ر يف كت���اب للمذكرات �ش���خم 
ومث���ري.. حاف���ل ب���كل م���ا م���ر علي م�ش���ر يف 
تاريخه���ا احلديث من خالل رجل خا�س غمار 
ثورة غريت م�ش���ري بلده ثورة �شيا�ش���ية كان 
له ب���اع كبري بها وث���ورة ثقافي���ة كان يرتاأ�س 

حركتها ويقود زمامها. 
من���ذ اأن و�ش���عت الثورة اأحماله���ا اأدار ثروت 
عكا�شة ظهره لل�شيا�ش���ة ليت�شرف كليا لالأدب 
والثقاف���ة �ش���فريا لبل���ده يف بل���دان كفرن�ش���ا 
واإيطالي���ا ع���رف كي���ف يغ���رف م���ن كنوزه���ا 
وي�ش���رب من "خمرها" الثقافية حتي الثمالة 
وا�شتطاع اأن يكون خالل رحلته الدبلوما�شية 
هذه �ش���داقات نادرة مع رج���ال نادرين عرف 
كي���ف يتح���دث عنه���م يف يوميات���ه باأ�ش���لوبه 

احلاذق وبنظرته العميقة النفاذة. 
ومن خالل ه���ذه اليوميات الن���ادرة يف اأدبنا 
العربي الذاتي مالأ "ثروت عكا�شة" �شفحاته 
با�شت�شهادات من كّتاب ترجم لهم واأتاح لقراء 

العربي���ة لأول م���رة ق���راءة مقاط���ع كبرية من 
اأعم���ال لهم �ش���حرته ه���و �شخ�ش���يا واأراد لها 
بحق اأن ت�ش���حر ق���ّراءه كاأنطوان دي �ش���انت 

اأك�شري و�شواه. 
وعندما حطت به الرحال اأخريا ليكون وزيرا 
للثقاف���ة ميلك ال�ش���الحيات كلها حقق لنف�ش���ه 
مل�شره التي اأحبها حتي النخاع.. ما مل يحققه 
رجل من قبله الذي �شي�شكل بعد ذلك مثال من 
ال�ش���عب الو�ش���ول اإليه اأو تقليده مهما كانت 
مواهب ه���ذا الرجل الذي �ش���يحتل الكر�ش���ي 

الذي احتله. 
اأن�ش���اأ اأكادميي���ة الفن���ون بكل فروعها اأر�ش���ل 
طالبا موهوبني للتخ�ش����س يف جمالت فنية 
مل تكن لتعرفها م�ش���ر مثله.. كالباليه وقيادة 
الأورك�ش���رتا ال�ش���يمفوين والعرائ�س.. فتح 
التجري���ب  اأم���ام  الفر����س  واأت���اح  الأب���واب 
امل�ش���رحي وتقدمي الن�ش���و�س العاملية تعاقد 
م���ع كب���ار املخرج���ني الأوروبيني م���ن رو�س 
وفرن�ش���يني ويوناني���ني واإيطالي���ني للمجيء 
اإيل م�ش���ر واإخ���راج م�ش���رحيات عاملي���ة له���ا 

اإ�شعاع ثقايف ل يغيب. 

عاملية م�شتهاة 
واأعط���ي الفر�س لفنانينا بالتاألق والو�ش���ول 
اإيل عاملية م�ش���تهاة من خالل اأعمال ل ن�شدق 
حني نذكر اأ�شماءها الآن اأنها كانت حملقة يف 

زمن ما علي خ�شبات م�شارحنا امل�شرية. 
ا�ش���رتي الأورج الذهبي الكبري.. الوحيد من 
ن�ش���ختني فقط متواجدين يف العامل كله جعل 
اإحداهم���ا مل���كا للمو�ش���يقي امل�ش���رية وبن���ي 
ل���ه م�ش���رحا خا�ش���ا اأطل���ق عليه ا�ش���م "�ش���يد 

دروي�س". 
جن���ح يف ا�ش���تقدام كب���ار الف���رق امل�ش���رحية 
والأوبرالي���ة الغربي���ة لتقدمي عرو�ش���ها علي 

خ�شبة امل�ش���رح امل�شري ولتكوين جيل جديد 
م���ن الفنان���ني يعتم���د عل���ي الروؤي���ة والتاأث���ر 

ولي�س علي ال�شماع اأو قراءة الأبحاث. 

غ���زل اخلي���وط ال�ش���حرية الت���ي جتم���ع بني 
ح�ش���ارة ال�ش���رق العريق���ة وح�ش���ارة الغرب 

املتوثبة وجل�س ينظر ح�شد ثمارها. 
وت�شكلت فرقة الباليه امل�شرية وفرقة الأوبرا 
امل�ش���رية وفرقة ال�ش���يمفوين امل�شرية وفرق 
الرق�س ال�ش���عبي وفرق الكورال وفرق تنمية 

املواهب وفرق العرائ�س. 
ومد يده لالأقاليم.. وافتتح ق�شور الثقافة يف 
كل بقع���ة من بقاع املحرو�ش���ة لكي ينعم اأفراد 
ال�ش���عب كله بثقافة ه���م بحاج���ة اإليها وبنور 
حقيق���ي ينقذهم م���ن الظالم الذين يعي�ش���ون 

فيه. 
بعم���ل  الثقاف���ة  وزارة  يف  جه���وده  وت���وج 

تاريخ���ي رمبا كان من اأه���م الأحداث الثقافية 
الت���ي مرت علي م�ش���ر يف القرن الع�ش���رين.. 
ا�شتطاع اأن يح�ش���ل علي متويل عاملي لإنقاذ 
معبد اأبو �ش���مبل من الغرق.. بعد بناء ال�ش���د 
الع���ايل واإنق���اذ اآث���ار النوب���ة الت���ي تغري من 

معامل التاريخ الفني مل�شر. 
جهد كان ي�شتحق عليه دون �شك جائزة نوبل 
التي خ�شرت كثريا لعدم اإهداءها اإليه فما من 
رجل غريه كان ي�شتحقها علي مدار ال�شنوات 

اخلم�شني الأخرية للقرن الع�شرين. 
كل هذا عرفته عن الرج���ل.. قبل اأن اأراه وكل 
هذا جعلني اأحر�س علي اأن األقاه واأتهيب من 

هذا اللقاء يف الوقت نف�شه. 
م���ا الذي ميكنن���ي اأن اأقول له���ذا الرجل الذي 
حمل علي كتفيه عبء ثقافة بلد ح�شاري كبري 
كم�شر.. رجل �ش���نع لوحده ما عجز ع�شرات 

الرجال عن �شنعه. 

اأندريه مالرو م�شر 
لقد و�شفه بع�س حمبيه ومتابعي ن�شاطه باأن 
الثقافة  بوزير  تيمن���ا  مالرو"م�ش���ر  "اأندريه 
الفرن�شي والأديب الكبري الذي منحه ديجول 
نف�س ال�ش���الحيات التي منحها عبد النا�ش���ر 
ل�"ثروت عكا�شة".. وهذا �شرف كبري لعكا�شة 
وملالرو معا ولكني اأرى دون تع�شب اأن مالرو 
ق���د يتفوق علي عكا�ش���ة كموؤل���ف حقيقي فقط 
ولكن���ه ل يفوق���ه كباحث ح�ش���اري وكموؤرخ 
للفن يف كل ع�ش���وره وكرجل اأعطي بلده من 
ع�ش���ارة روحه وفكره.. وثقافت���ه واإميانه ما 

يعجز رجال مثله عن اإعطائها اإياه. 
كي���ف يل اأن اأواجه هذا الرجل.. وكيف يل اأن 
األق���اه.. وهل ميكن لأي منا اأن يقف اأمام جبل 

�شاهق ويحدثه اأو ي�شمع اإليه.
ولك���ن املعج���زة حدث���ت.. وقب���ل الرج���ل اأن 

يلق���اين يف فيلت���ه ال�ش���غرية يف املع���ادي يف 
موعد حدده يل.. ومل اأ�ش���دق نف�شي اأنني قد 

ح�شلت عليه. 
فيلت���ه  اإيل  و�ش���لت  املح���دد..  املوع���د  ويف 
املزين���ة  وحديقته���ا  ال�ش���اخمة  البي�ش���اء 
بالتماثيل التي جاءت من اأركان الدنيا الأربعة 
من اآ�شيا البعيدة اإيل وادي النيل الفرعوين.. 
اإيل الأجم���اد اليوناني���ة.. ويف بي���ت زين���ت 
والتماثي���ل  الن���ادرة  باللوح���ات  زواي���اه  كل 
العاجي���ة.. والإك�ش�ش���وارات الثمينة القادمة 
من اأح�ش���اء التاريخ، كان يجل�س وراء مكتبه 
املل���يء مبئات الكت���ب املكد�ش���ة يف كل اأركان 
اجلدران وعلي �شفوف املكتبة اخل�شبية ذات 
الأل���واح الزجاجية الرقيق���ة.. وخلف املكتب 
ت�ش���طف اأربع���ون لوحة �ش���غرية لل�ش���هنامة 
الفار�ش���ية واأمام���ه علي مكتب���ه الأنيق متثال 
اأث���ري ق���دمي اأهداه ل���ه "مالرو"ي�ش���عه اأمامه 

كاأيقونة. 
كان يبت�ش���م واقف���ا جلي���ال تف���وح املحب���ة من 
عينيه ويبدو �ش���وته الأمر الآ�ش���ر وال�ش���ادر 
م���ن اأعماق القلب وكاأنه غناء ديني حافل بكل 

املعاين والقيم. 
كان ب�ش���يطا �ش���ديد الب�ش���اطة يف حديثه ذكيا 
�شديد الذكاء يف اأ�ش���ئلته واعيا �شديد الوعي 
اأو يعل���ق  اأو ي�ش���معها  يف كل كلم���ة يقوله���ا 

عليها. 
حتدثن���ا ع���ن ج���ران وكت���اب "النب���ي" الذي 
ترجم���ه بروعة مده�ش���ة وع���ن يومياته وعن 
"مال���رو".. وع���ن  " وع���ن  "�ش���ان اك�ش���ري 
م�ش���رح النو الذي راأيناه مع���ا دون اأن ندري 
يف اأح���د احتفالت البندقية يف اخلم�ش���ينات 
وع���ن احل�ش���ارة ال�شن�ش���كريتية وع���ن ف���رق 

الفنون التي اأن�شاأها. 

"بوري����س  وع���ن  "فاج���رن"  ع���ن  حتدثن���ا 
جودون���وف" ملد�شور�ش���كي التي يحبها وعن 
ال�ش���ينما الت���ي يحر����س عل���ي روؤي���ة اأعمالها 
الكري حدثني عن اإعجابه بالنقل ال�شينمائي 
ال���ذي ق���ام ب���ه زيفاريلل���ي لأوب���را لترافياتا 

وحدثني عن ماريا كال�س التي عرفها.
وابتداأ �ش���يل م���ن الأحاديث ابتداأ ذات م�ش���اء 
�ش���يفي يف ليل املعادي.. وامت���د بنا بعد ذلك 
�شهورا طويلة بل و�شنوات عدة خيل يل فيها 
اأين واأن���ا الظماآن اأ�ش���رب من نب���ع من ينابيع 
اجلن���ة ل ينتهي تدفقه.. لكن ل���كل هذا حكاية 

اأخري رمبا ياأتي وقت اآخر لروايتها.

عن الهرام

ظروف �شعبة 
ظ����ل  يف  الثقاف����ة  م�ش����وؤولية  تولي����ه  ج����اء 
ظروف �ش����عبة، متثل����ت يف �ش����راع حمموم 
حتي����اه م�ش����ر ب����ني املثقف����ني الطاحم����ني يف 
احلري����ة، وثوار يولي����ه املنقلبني علي احلياة 
الدميقراطي����ة، وه����و �ش����راع نقل د.عكا�ش����ة 
اإلين����ا جانب����ا من����ه باأمان����ة وجت����رد يف كتابه 
تكن  فلم  والثقافة"،  ال�شيا�شة  "مذكراتي يف 
عالق����ة الرئي�س جمال عبد النا�ش����ر باملثقفني 
م�ش����تقرة بل خ�ش����عت ل�ش����د وجذب، اإذ كان - 
برغ����م �ش����دق وطنيت����ه ونزاهته ال�شخ�ش����ية 
و�ش����عبيته اجلارف����ة - ل يقب����ل اأن يعار�ش����ه 
اأح����د، اأو يق����ول راأيا خمالف����ا لراأي����ه، وكانت 
اأب����واق مثقفي ال�ش����لطة تطبل ل����ه وتهلل ليال 
ونه����ارا، خمفية عن����ه احلقائق ومزي����دة اإياه 
اقتناع����ا ب�ش����واب اآرائ����ه وطروحات����ه، فيم����ا 
ت����واري املثقف����ون الأ�ش����الء جتنبا لل�ش����دام 
واحرتام����ا لإبداعه����م، ليقينه����م اأن الإبداع ل 

ينمو يف جو من احلرية. 
يف و�ش����ط ه����ذه الأح����وال امل�ش����طربة، تويل 
د.عكا�ش����ة قي����ادة امل�ش����رية الثقافي����ة للث����ورة 
الفيل�ش����وف  وا�ش����عًا ن�ش����ب عيني����ه مقول����ة 
م����ن  خلق����ت  الدول����ة  "اإن  ديوران����ت:  وول 
اأجل الإن�ش����ان ل الإن�ش����ان من اأج����ل الدولة"، 
وا�ش����تطاع بالكف����اح وال�ش����دق والإخال�����س 
توطي����د اأركان ال����وزارة علي معاي����ري علمية، 
وتاأ�ش����ي�س م�ش����روع الثورة الثقايف وو�شع 
البني����ة التحتية ل����ه، ويف الوقت ذات����ه اإيجاد 
م�ش����احة م����ن الدميقراطي����ة تتي����ح التعددي����ة 

الثقافية. 
ولتولي����ه ال����وزارة ق�ش����ة رواه����ا يف ح����وار 
اأجرت����ه مع����ه قبل ع����ام الزميلة املبدع����ة "نعم 
الب����از"، اإذ ربطت����ه بقائ����د الث����ورة جمال عبد 
النا�ش����ر �ش����داقة وطي����دة، ويف بيت����ه �ش����مع 
نا�ش����ر اأول �ش����يمفونية يف حيات����ه، وبذكائه 
الفط����ري وعلم����ه باأهمي����ة الثقاف����ة يف حي����اة 
ال�ش����عوب ودورها يف الرتق����اء بها ومعرفته 
حتل����ي د.ث����روت بثقاف����ة راقي����ة اأتاحته����ا ل����ه 
ال����ذي  والنج����اح  الأر�ش����تقراطية،  اأ�ش����وله 
حققته جمل����ة "التحرير" اإبان فرتة رئا�ش����ته 
حتريره����ا، فاجاأه ذات ي����وم يف عام 1958م 

باختياره وزيرا للثقافة، مو�ش����حا اأن مهمته 
متهيد املناخ الالزم لإعادة �ش����ياغة الوجدان 
امل�ش����ري، ومل ميهله نا�ش����ر يوم����ني للتفكري 
كما طلب واإمنا اأ�ش����در الق����رار عن اقتناع اأنه 
اأ�شلح من يتوىل قيادة م�شرية ثقافة م�شر ما 

بعد الثورة. 

روؤية خمل�شة 
انطلق د.عكا�ش����ة يف عمله من روؤية خمل�شة 
مثلت منهاج����ا للطريق ال����ذي اختطته، روؤية 
جت�ش����دت يف قول����ه: "اإن الثقاف����ة عمل وعلم 
مع����ا، ثم موقف وا�ش����ح من ه����ذا العلم وهذا 
العمل، فلي�س يكفي اأن يح�ش����ل املرء قدرا من 
اخلرات واملعرفة، لكي ي�ش����مي مثقفا، واإمنا 

املثقف هو م����ن يتخري من خرات����ه ومعارفه 
اأ�ش����لوبا  و�ش����يلة لتطه����ري نف�ش����ه، فيجعله����ا 

للحياة ينتهجه". 
وكان توليه م�ش����ئولية ال����وزارة مبثابة نقلة 
ك����ري مل�ش����رية الثقافة امل�ش����رية، حي����ث بداأ 
مبعون����ة مثقف����ني اأ�ش����الء يف ر�ش����م خريط����ة 
ثقافية فيها من الأ�ش����الة احلفاظ علي الرتاث 
عل����ي  التع����رف  وامل����وروث، وم����ن احلداث����ة 
الفنون العاملية الرفيعة التي حتتاجها م�ش����ر 
للتوا�ش����ل م����ع الب�ش����رية، وكان اأول م����ا فعله 
و�شع خطة لتاأ�شي�س البنية التحتية للثقافة، 
بحيث تتجاوز القاهرة والإ�شكندرية لت�شمل 
جمي����ع الأقالي����م وامل����دن الت����ي حرم����ت زمن����ا 
طويال من الإ�شعاع الثقايف، كما اأدخل فنونا 
تعبريية مل تعرفها م�ش����ر، وا�شتقدم اخلراء 
له����ا، واأر�ش����ل البعث����ات اإيل خمتل����ف بل����دان 
الع����امل املتق����دم، موج����دا بذلك جيال م�ش����لحا 
باملوهب����ة والثقاف����ة مع����ا، وتكرمي����ا للثقاف����ة 
والفن����ون قرر من����ح تفرغ لكل فن����ان اأو اأديب 
لدي����ه عم����ل اإبداع����ي يف حاج����ة لتفرغ����ه، ول 
نن�ش����ي دوره البارز واملهم يف حتفيز �شعوب 
الع����امل وحكومات����ه لالإ�ش����هام يف اإنق����اذ اآث����ار 
النوب����ة ومعبد اأبي �ش����مبل ومعب����د فيلة عند 

اإن�شاء ال�شد العايل. 
عل����ى امل�ش����توي الوطني ل نن�ش����ي اأن����ه وخالد 
حمي����ي الدي����ن ويو�ش����ف �ش����ديق، كان����وا م����ن 
اأن�ش����ار التحول الدميقراطي للث����ورة، والذي 
عار�شه باقي الثوار، كما كان له دوره الوطني 
اإب����ان العدوان الثالث����ي 1956م، فمن باري�س، 
حي����ث كان يعمل ملحقا ع�ش����كريا ا�ش����تطاع اأن 
ميد احلكومة امل�شرية بخطة العدوان مما قلل 
من اخل�شائر، كذلك فاإنه مل يكتف بو�شع البنية 
الأ�شا�ش����ية للثقافة امل�ش����رية، لكنه اأي�شا حمي 
الثقاف����ة وكثريا من املثقفني وم����ن بينهم اأديب 
نوب����ل جنيب حمف����وظ م����ن د�ش����ائ�س مرتزقة 
ال�ش����لطة، ولن����ا اأن نق����ارن بني مواقف����ه النبيلة 
اإيل جانب املثقفني، وموقف كاتب �شحفي كان 
يرتاأ�س موؤ�ش�ش����ة �شحيفة كري، قام يف وقت 
ال�ش����تينات بف�ش����ل 39 كاتبا مرموقا من بينهم 
عميد الأدب د.طه ح�ش����ني، وتوزع املف�شولون 
ما ب����ني اإحال����ة للمعا�����س اأو النق����ل للمجمعات 

ال�شتهالكية و�شركات الأحذية! 

عالمة بارزة 
ول ج���دال اأن د.عكا�ش���ة كان عالمة بارزة يف 
تاري���خ الثقافة امل�ش���رية، اإذ حق���ق عديدا من 
الإجن���ازات التي نزه���و بها اليوم ون�ش���تفيد 
منها، اإل اأن احلديث عن الإجنازات ل ين�شينا 
دوره كمثق���ف ونتاج���ه الفك���ري وه���و نت���اج 
ث���ري، ب���ل ق���د نذه���ب للق���ول اإن دوره الأبرز 
والأك���رث ا�ش���تمرارية،  "لي����س دوره كوزي���ر 
واإمنا كمثقف يكتب ويرتجم منذ الأربعينات، 
وحت���ى اأيامه الأخرية"، فه���و واحد من رواد 
حرك���ة التنوي���ر الثق���ايف يف عاملن���ا العربي، 
اأث���رى املكتبة العربي���ة مبوؤلفات���ه التي بلغت 
25 موؤلف���ا، اأهمه���ا م�ش���روعه الثق���ايف ال���ذي 

�شدر يف �شل�شلة جملدات كبرية، حول تاريخ 
الفن بعن���وان "الع���ني ت�ش���مع والأذن ترى"، 
وتناول فيها الفن امل�ش���ري منذ القدم و�شول 
اإيل تاري���خ الفن���ون يف الع���امل اأجمع، ف�ش���ال 
عن كتبه خارج �شل�ش���لة تاري���خ الفن، ومنها: 
املعج���م املو�ش���وعي للم�ش���طلحات الثقافية: 
اإجنلي���زي - فرن�ش���ي - عرب���ي، مذكراتي يف 
ال�شيا�ش���ة والثقافة، م�ش���ر يف عيون الغرباء 
م���ن الرحال���ة والفنان���ني والأدب���اء "1800- 
1900م"، م�شخ الكائنات، ترجمة عن ال�شاعر 
الالتيني اأوفيد، فن الهوى، ترجمة عن ال�شاعر 
الالتين���ي اأوفيد، وترجمات���ه ملوؤلفات جران 
خليل ج���ران: النبي، حديقة النبي، عي�ش���ي 
ابن الإن�ش���ان، رم���ل وزبد، واأرب���اب الأر�س، 
الأم���ر الذي ا�ش���تحق مع���ه اأن يت���وج بالعديد 
من اجلوائز والتكرميات من م�ش���ر وفرن�ش���ا 
واليون�شكو والإمارات، اإل اأن التكرمي الأكر 
له متثل يف التقدير الكبري الذي كان يقابل به 

من املثقفني، حيثما حل. 

املحارب الثقايف 
واختتم باقتبا�س جزء من كلمة �شجلها املفكر 
�ش���بحي احلدي���دي يف تقريره ع���ام 2004م 
لهيئ���ة جائ���زة �ش���لطان ب���ن عل���ي العوي����س 
لالإجن���از العلمي والثق���ايف اإذ كتب "الدكتور 
ثروت عكا�ش���ة حمارب ثقايف قدمي، واأ�ش���تاذ 
كب���ري، اإن���ه رائ���د يف النق���د الفن���ي وتاري���خ 
الفن���ون، ويف حتقيق وترجمة اأمهات الكتب، 
وم���ع التقدي���ر الكب���ري ل�شخ�ش���ه ولإجنازاته 
الثقافية، ورغم اأن ممار�شة النقد الفني تدخل 
يف �شلب عملية نقد الإبداع الإن�شاين، فاإنني 
اأجد اأن مكان الدكتور ثروت عكا�شة الطبيعي 
لي�س اجلائزة املخ�ش�ش���ة للدرا�ش���ات الأدبية 
بالرت�ش���يح  بالأح���رى، جدي���ر  اإن���ه  والنق���د، 
جلائزة الإجن���از الثقايف والعلم���ي عن كامل 
اأعماله واإ�ش���هاماته واخلدم���ات اجلليلة التي 
قدمها للحي���اة الثقافي���ة العربي���ة". رحم الله 
د.عكا�ش���ة واأثاب���ه خ���ريا عم���ا قدم���ه من خري 
لبالده واأمته العربية واأعان تالميذه وحمبيه 
علي موا�ش���لة ا�شتكمال م�ش���روعه التنويري 

الثقايف.
جريدة الخبار امل�صرية

مصر  مـــالـــرو"  ـــه  ـــدري "أن
رائـــــد التنويـــــــر الثقــــــــافــي 

كنممت أعرفممه قبل أن أراه أعرفه من خالل ممما كان يقوم به كوزير للثقافممة وما يقدمه لنا 

كباحث وعامل ومؤرخ وفنان.. وأخريا تسللت من بني سطور مذكراته ألستشف من خاللها 

اإلنسممان الكبري والروح الهفهافة الباحثة عن الجال والهارموين يف كل ما تراه وتلمسممه 

وتبحث عنه. كنت أتابع بذهول ما فعله ملر وللثقافة العربية وكيف بني جسورا من ذهب 

وياقمموت تربط بني حضارة عربية إسممالمية عريقة 

وبني معممامل حضممارة أوروبية مازالت مشمماعلها 

تيضء أرجاء الدنيا.. إنه واحد من هؤالء الفرسممان 

الكبممار الذين بدءا من رفاعممة الطهطاوي ووصوال 

إىل طه حسممني وتوفيق الحكيم عرف كيف ميسك 

بالخيمموط السممحرية التي تجمع بممني دفقات عمر 

الخيام الفارسية وبني أصداء "ليليات"شوبان املليئة بالشجن.. وبني الرسومات اإلسالمية 

املغرقممة يف تجريبيتها املبكرة وبني أعال شمماجال ودويف املنمنمة والعابقة بالسممحر 

األسطوري.

برحيل املثقف املوسمموعي الكبري د.ثروت عكاشة مل 

تفقممد مر فقط أبنا مخلصا أحب ترابها ووهب عمره 

لخريهمما، وإمنمما أيضا فقممدت واحدا مممن رواد حركة 

التنوير الثقايف، أعاد بإخالص صياغة وجدانها، ورحل 

وقد ترك بذرة عمله الجاد مثمرة نامية تبث شذاها يف 

شتي أنحاء عاملها العريب. 
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محمد محمد مستجاب

وعام���ل الفن���ار، هو ذل���ك ال�ش���خ�س اجلال�س 
يف عزل���ة عن العامل ينري الطريق اإيل ال�ش���فن 
اأو  ال�ش���ليم،  للطري���ق  وير�ش���دها  والقواف���ل 
اإذا كان  اأمان���ًا  اأك���رث  اآخ���ر  يوجهه���ا لطري���ق 
الطريق الأ�شا�ش���ي به الكثري م���ن املخاطر اأو 
غ���ري جاه���ز ل�ش���تقبالها، كذل���ك فه���و اأول من 
ي�شتقبل العوا�شف والرياح ويحدد اجتاهها 
وم���ا حتمله من برودة اأو ت���راب اأو زوابع اأو 
�ش���خونة، ويعلم قوة وارتفاع اأمواج البحار، 
يحذر منها ويتنباأ بها، في�ش���تطيع اأن يتوقعها 
ويجن���ب اأهل البح���ر من تقلباتها وق�ش���وتها، 

و�شكان الياب�شة من خطورتها.
ول اأح���د منا راأي عام���ل فنار من قب���ل، دائمًا 
عامل الفنار يف برجه اأو �شاريته العالية، يهتم 
بتلميع عد�شته اأو الأملاظة اأي العاك�س القوي 
الذي ينعك�س عليه �شوء م�شباحه، فهو رجل 
ل ت���راه يف ال�ش���ارع مع اأنه مي���ر بجوارك كل 
ي���وم، يرك���ب مع���ك اأو يجل����س بج���وارك يف 
الأتوبي����س اأو القط���ار ول ت�ش���عر بوج���وده، 
يق���ف يف طابور اخلبز اأو اأنبوبة البوتاجاز، 
ينتظ���ر يف �ش���ر مرتب���ه والذي ه���و قرو�س 
قليلة هي ذات���ه وذات اأولده، كذلك فاإن عامل 
الفن���ار ل يطنطن ب���دوره الكبري ال���ذي يقوم 
ب���ه، ول مهنت���ه اخلط���رية الت���ي ميتهنها، ول 
ي�ش���تكي من املرتب ال�ش���ئيل الذي يتقا�شاه، 

فهو يعلم حدود وقدرات فناره والأر�س التي 
يقف عليها وامل�ش���احة التي ي�ش���تطيع �ش���وء 
م�ش���باحه اأن ينريها واأن تقع عليها الأب�شار 
فتهت���دي ب���ه، ويعل���م اأن���ه �ش���وف يجل�س يف 
برج���ه، ف���رتة زمنية كبرية، ل يتح���دث كثريًا 
ول يحكي اأي كالم، ول يت�ش���امر اإل مع الريح 
وال�ش���م�س والقم���ر والنج���وم، فالرجل وقته 
لي�س ملكه، ول ي�شتطيع اأن ي�شادق النوم، لذا 
فاإن عامل الفنار يذهب معه طعامه و�شجائره 
و�ش���جادة �ش���الته، جال�س، يف برجه ير�ش���د 
ويوج���ه ويحذر ويتنب���اأ، ل يطنطن باأنه اأنقذ 
تلك ال�شفينة اأو وجه ذلك املركب، اأو اأنقذ هذا 

الغريق من الغرق. 

اليقظ دائمًا 
فاإذا اأ�ش���فت اإيل ذل���ك اأن عام���ل الفنار، يجب 
اأن يك���ون متيقظ���ًا دائم���ًا، فه���و يعلم اأن���ه اإذا 
غلب���ه الن���وم حلظ���ات فهن���ا تك���ون الكارث���ة 
الكبرية، واأن الأرواح التي تعتلي اأي �ش���فينة 
�ش���وف تغرق وت�ش���يع يف بحر هائج ومظلم 

و�شر�س. 
وبعد كل ذلك، اإذا عرفت اأن عامل الفنار يجب 
اأن يعل���م جيدًا الأر�س التي يقف عليها فناره، 
وجغرافيتها، وحدود �شوء عد�شته واأ�شعتها 
واملدى الذي ت�ش���ل اإلي���ه، كذلك يجب اأن يعلم 

اأن البح���ر املظل���م ياأت���ي من���ه اأي�ش���ًا الأعداء، 
يكون بذلك اأحد جنود الك�ش���افة واأحد فر�شان 
احلروب، ي�شبح بذلك اأول منقذ واأول �شفارة 

خطر واأول �شهيد. 
فاإن���ذاره ل ي�ش���ح اأن يكون اإن���ذارا كاذبا، ول 
يج���ب اأن ينبه اأهل الياب�ش���ة علي عدو وهمي 
اأو خمتل���ق، فق���وة النظر الت���ي ميتلكها عامل 

الفنار، يجب اأن تكون �شتة علي �شتة. 
هك���ذا كان ثروت عكا�ش���ة، عامل فن���ار الثقافة 
امل�ش���رية والعربي���ة، ذلك الذي اأن���ار الطريق 
تربيت���ه  يف  متعم���دًا  امل�ش���رية،  للثقاف���ة 
وثقافت���ه علي فك���ر العظي���م طه ح�ش���ني، ذلك 
الرج���ل ال���ذي كان يعل���م جي���دًا الأر����س التي 
يق���ف عليه���ا، ومقوماتها وقدرته���ا وحدودها 
وق���وة تاأثريه���ا، مل يك���ن يحلم اأحالم���ًا بلهاء 
اأو خاوي���ة، بل اأحالم كب���رية لوطن ممتد يف 
عمق التاريخ وم�شكل جيد جلغرافية املنطقة 
والعامل، هكذا فهم ثروت عكا�ش���ة دور م�ش���ر 
ومثقفيه���ا، فا�ش���توعب الدور وب���داأ يف اإنارة 
الطري���ق لكل الأط���راف، اأي املثق���ف واملتلقي 

واجلدران التي حتتويهما. 
وال�ش���علة  الن���ور  م�ش���باح  عكا�ش���ة:  ث���روت 
وراأ�س ال�ش���هم الفعال وامل�شيب، املنطوي يف 
مكتبه يدون ويخطط وينظم وير�شد ويوجه، 
املح���ارب واملكاف���ح واملحافظ وال�ش���هيد علي 

طني ورم���ال وه���واء الوطن العزي���ز، جال�س 
يف فن���اره اأو مكتب���ه يب���دع اإبداع���ه اخلا����س 
يف الفن���ون بجمي���ع اأ�ش���كالها م���ن ت�ش���كيلية 
ومو�شيقية وباليه، ويدون مالحظاته وي�شع 
خطط���ه للم�ش���تقبل، يت�ش���مم باأنف���ه التيارات 
الثقافي���ة املعادية واملحطم���ة، ويعلم جيدا اأن 
بداي���ة اأي حرب هي احل���رب الثقافية وتفريغ 

العقول. 
ثروت عكا�ش���ة: عامل الفنار وعا�ش���ق الفنون 
جغرافي���ة  وق���ارئ  بل���ده  دور  وم�ش���توعب 
منطقت���ه، والفار�س الذي يق���ود جواد الثقافة 
امل�ش���رية يف حلبة ال�ش���باق العاملي التنوري 
التثقيفي، باين ال�شخ�ش���ية امل�ش���رية، وفاكك 
اأ�شر العقول وحمرر الأيدي من اأغالل الأفكار 
والرجعية والقيود، والعامل الذي بني م�شر 

اجلديدة وخطط �شوارعها ور�شف طرقها. 
واملو�ش���يقي  الف���ن  عا�ش���ق  عكا�ش���ة،  ث���روت 
الثقاف���ة  ط���رق  وممه���د  التاري���خ  وحار����س 
وحمت�ش���ن العق���ول البك���ر و�ش���اكب الأف���كار 
اخلالبة وحمطب يف معارك الثقافة الوطنية 
والعربية، قائد جواد الثقافة امل�شرية، وفاكك 
اآثار واأغالل و�شال�شل ال�شتعمار وال�شتغالل 
م�ش���ر  ل�شخ�ش���ية  العتب���ار  راد  والتفاه���ة، 
ولفكر العرب، �ش���احب الراأي احلر امل�شتقل، 
باين م�شر اجلديدة ووا�شع عتباتها ومهذب 

طرقها ورا�شف �شوارعها، املعتكف يف فناره 
مفك���رًا وحمل���اًل ومتنب���اأ لل�شيا�ش���ة الثقافي���ة 
التي �ش���وف ينتهجها ويتبعها وي�شعها بذرة 
لبل���د عري���ق دف���ن كث���ريا حت���ت ركام الرم���ال 

والأحجار. 
احل���ر  ال���راأي  �ش���احب   : عكا�ش���ة  ث���روت 
واملح���ارب  واملكاف���ح  ال���دءوب  وامل�ش���تقل، 
امل�ش���رية  ال�شخ�ش���ية  فك���رة  عل���ي  واملرك���ز 
املثقفة، و�شيا�شتها الثقافية، امل�شجع واملزهر 
واملنفت���ح علي القي���م والتطلع���ات والتيارات 
والأف���كار العاملي���ة واحلديث���ة، امل���رن املتقبل 
كل الجتاهات واملن�ش���ت لكل الأفواه، ثروت 
عكا�ش���ة وا�ش���ع اخلط���ط ورا�ش���م واجه���ات 
العقول وناق�س اأغلفة القلوب و�شاكب النتاج 
الفكري والثق���ايف واملعريف لكل الفئات التي 
تعي�س علي ار�س هذا الوطن، من فن �ش���عبي 
وفن���ي راق واأر�ش���تقراطي، الفاهم اأن الثقافة 
يف الأ�ش���ل ملتق���ي للعل���م وللعل���وم ولالأدباء 
وللفنان���ني، اإنه مه���ذب ينابيع املياه و�ش���انع 
املجاري والرتع كي ت�ش���ب يف النيل الكبري، 
نيل م�ش���ر القدمي واملليء باملعارف والعلوم 

والأفكار والتيارات. 
املع���ارك،  الق���وي كجن���دي  ث���روت عكا�ش���ة: 
املمتلئ باملعرفة ككهان املعابد، املر�شد وقاري 
الطرق للقوافل يف ال�ش���حراء، العا�شق لطني 

ورم���ال م�ش���ر، وللفنون وللثقاف���ة مبفهومها 
الع���ام واخلا����س، حامي املثقفني وحمت�ش���ن 
املواهب واحلامي من الو�شايات والإ�شاعات 

التي حتيط باملثقفني وبالعقول. 
ثروت عكا�ش���ة: الق���اري لالمت���داد التاريخي 
واجلغ���رايف مل�ش���ر ولأبنائه���ا، وكيف يحول 
كل �ش���ر يف م�ش���ر وكل فنان مهما كان بعيدًا 
ع���ن مركز الوط���ن القاهرة اإيل اح���د القناديل 
ب���ه مظاه���ر ثقافي���ة،  الثقافي���ة، وان يحي���ط 
خطت���ه  يف  و�ش���عه  ال���ذي  الكب���ري  فاله���دف 
العظيمة هو اإلغاء الأمية الثقافية، والو�شول 
اإيل اجلماهري، يف كل مكان، فوجدنا امل�شرح 
املدر�ش���ي وم�شرح امل�ش���نع، وم�شرح اجلرن، 
وو�شل للفالحني يف القرى والعزب والكفور، 
فبف�ش���ل ثروت عكا�شة �شاهدت اجلماهري يف 
كل مكان علي اأر�س م�شر الكثري من الفنانني 
والفن���ون والعرو����س الت�ش���كيلية والأدائية، 

بعد اأن كانت هذه فنون ال�شفوة. 
ث���روت عكا�ش���ة: احل�ش���انة التي ا�ش���توعبت 
جمي���ع مثقف���ي واأدب���اء وفناين م�ش���ر، وكان 
ي�شعى دائمًا اإيل اإثراء فكرهم وحت�شني اأدائهم 
ووجدانه���م  ومداركه���م  بذوقه���م  والرتق���اء 
ووجودهم، فاأر�ش���ل البعثات للخارج وجاءت 
تلك البعثات لتنري كل مكان علي اأر�س م�ش���ر 
والوطن العرب���ي، لتحدث التغيري اجلوهري 
والفعال يف املحيط الذي تعي�س فيه، واأن�ش���اأ 
لهم املدرج���ات يف اجلامع���ات، واملكتبات يف 
يف  الأدبي���ة  والن���وادي  ال�ش���كنية،  الأحي���اء 

ق�شور الثقافة. 
ث���روت عكا�ش���ة: حفي���د اأمنحت���ب واخناتون 
ورفاع���ة الطهط���اوي وزك���ي مب���ارك، والبن 
ال�ش���رعي للعظي���م طه ح�ش���ني واحم���د لطفي 
ال�ش���يد، والأخ الكبري للوي�س عو�س وتوفيق 
احلكيم وح�شني فوزي وجمال حمدان والأب 
احلن���ون لنجيب حمف���وظ ويو�ش���ف اإدري�س 
وبه���اء طاهر، واأحفاده املخل�ش���ني من �ش���يد 
حجاب وجاهني. ثروت عكا�ش���ة: حامل لواء 
الفر�ش���ان يف املع���ارك، املزيح ع���ن طريق نهر 
الثقافة امل�شرية العقبات والعوائق والرمال، 
حام���اًل عل���ي كتف���ه كل غباء اجله���ل الذي كان 

يحيط بالثقافة امل�شرية وباأبنائها. 
ث���روت عكا�ش���ة: منق���ذ معب���دي اأب���ي �ش���نبل 
وفيل���ة، �ش���انع ال�ش���وت وال�ش���وء يف الهرم 
والكرن���ك، ب���اين دار الكت���ب واملعه���د العايل 
لل�ش���ينما، واملوؤ�ش�ش���ة العامة لفنون امل�ش���رح 
دروي����س  �ش���يد  قاع���ة  من�ش���ئ  واملو�ش���يقي، 
الباه���رة، ووا�ش���ع حج���ر اأ�ش���ا�س اأكادميي���ة 
الفنون اجلميلة، ومعاهدها، واملعهد القومي 
الع���ايل للمو�ش���يقي ومعه���د البالي���ه، واملعهد 

العايل للفنون امل�شرحية. 
ومنظ���م  وُموؤل���ف  جام���ع  عكا�ش���ة:  ث���روت 
والأذن  ت�ش���مع  اخلالدة"الع���ني  مو�ش���وعته 
تري"، جامعًا فيها غالبية فنون العامل القدمي 
واملعا�شر، وم�شرتجعا بقلمه الرتاث العربي 
والعامل���ي، ومرتجما"م�ش���خ الكائنات"و"فن 
اله���وى"، ذل���ك ال���ذي جع���ل يف النهاي���ة كتبه 
ه���ي درر يف املكتبة العربي���ة، من القاهرة يف 
األف عام، وم�شروع الألف كتاب، ومو�شوعته 

وترجماته و�شريته يف ال�شيا�شة والثقافة. 
ممتل���ئ  احلي���اة،  حم���ب  اجلم���ال،  عا�ش���ق 
بالب�ش���اطة، حام���ل هم���وم الثقافة امل�ش���رية، 
و�ش���انع الع�ش���ر الذهب���ي للعقلي���ة امل�ش���رية 
وللمثقف امل�ش���ري القوي الواث���ق يف قدرته 
وتاريخ���ه، فاأ�ش���بح املثقف والفن���ان متفاعاًل 
م���ع الواقع ومع جمتمعه وم���ا يحيط به، بعد 
اأن كان منع���زًل ل يعل���م �ش���يئًا خ���ارج عزلته، 
ل���ذا �ش���اهد النا�س جم���ع املفكري���ن والفنانني 
م���ع  وجتاوب���وا  به���م  والتق���وا  والكت���اب 
اأفكارهم وقرءوا كلماته���م واحتفظوا بكتبهم 

وموؤلفاتهم. 
ث���روت عكا�ش���ة: الباحث عن جمتمع اأف�ش���ل، 
ويعل���م اأن الثقاف���ة هي تاج ه���ذا املجتمع، لذا 
حارب بها وخا�س م���ن اأجلها املعارك، وكون 
�ش���بكة من العالقات الدولي���ة، كي يفهم العامل 

دور م�ش���ر، و�شعلتها احل�ش���ارية التي حاول 
اأ�ش���باح الرجعي���ة والتخل���ف  اأو  ال�ش���تعمار 
عليه���ا  يهيل���وا  اأو  يطفئوه���ا  اأن  والرك���ود 

الرمال. 
ذلك ال���ذي كان يعلم اأن الثقاف���ة قبل اأن تكون 
ورقة وقلما وكلمات، هي �ش���ناعة واأ�شخا�س 
واأف���كار ي�ش���تطيعون فه���م م���ا حتتوي���ه تل���ك 
الأوراق، وكي���ف تكون تلك الأوراق م�ش���يئة 
دائما، وكيف تكون ر�شالة لأماكن مظلمة علي 

اأر�س الوطن. 
ف���احت ناف���ذة الوطن ومغ���ري هواءه���ا الراكد 
ومنع�س اأجواءها بالن�شمات العاملية والأفكار 
الطازج���ة واملج���دد يف تراثه���ا، جاع���ال منها 
مكانًا را�ش���خًا يف الثقافة العاملي���ة والدولية، 
مب���ا مت اإجنازه من جه���ود تراها العني ومتالأ 

القلب وتثقل العقل بالأمل. 

قاعة �شيد دروي�س 
اإن اأخط���ر م���ا قام به ثروت عكا�ش���ة هو فهمه 
لدور ذلك البلد م�ش���ر واملنطق���ة التي تعي�س 
فيها، فهو يعلم تاريخها وما�ش���يها ويحاول 
اأن يري امل�ش���تقبل لها، بالإ�ش���افة اإيل الفراغ 
ال���ذي يعلم���ه، اأي حي���ز متتلكه ح�ش���ارة بلد 
كم�ش���ر، اأي اأنه ميتد بالط���ول والأمام ويف 
العم���ق ويف الوج���دان ويف القل���ب والعقل، 

يع���رف قدرت���ه وق���درة العق���ول الت���ي مع���ه، 
ينظم كل ذلك وي�شرف عليه، يفهم احتياجات 
الع�ش���ر ويق���راأ التي���ارات القادم���ة واألوانها 
�ش���واء هادم���ة اأو متفتح���ة، ميي���ز التيارات 
ال�ش���وداء كاحل���روب، اأو البي�ش���اء كاجله���ل 
وتفري���غ العق���ول، بالإ�ش���افة اإيل اهتمامات 
الع�ش���ر واحتياج���ات الب�ش���ر، لك���ن ث���روت 
عكا�ش���ة مل - ياأخ���ذ باله - مب���ن ياأتي ويكون 
عارفًا الفرق بني قاعة تعزف املو�شيقي ورجل 

يدور بالربابة علي املقاهي وال�شوارع. 
كن���ت �ش���غريًا عندم���ا كنا نلع���ب اأم���ام قاعة 
�ش���يد دروي�س بالهرم، كانت الأر�س مت�شعة 
ومل تزدحم بالب�ش���ر واملب���اين، ومل يكن عدد 
ال�ش���يارات قد زاد اأو ات�ش���ع يف �شارع خامت 
املر�ش���لني، عندم���ا كان ياأتي ي���وم اخلمي�س، 
فنجد ال�ش���ارع وقد تكد�س بال�ش���يارات، فكنا 
ن���ري فنان���ني وممثلني وراق�ش���ني و�ش���فوة 
املجتمع، وكانت ال�شيمفونيات تعزف داخل 
ه���ذه القاعة العظيمة، تل���ك التي كانت عبارة 
عن ن�ش���ف قر�س �ش���م�س، بحي���ث تراها من 
�ش���ارع الهرم وت�ش���تقبلك من���ذ اأن تخرج من 
نفق اجليزة وتظل ت�ش���ع لك نورها وتراقبك 
اإيل اأن تقرتب من الهرم، مل اأكن اعرف �ش���يئًا 
عنه���ا، غ���ري ه���ذا ال�ش���كل املبهر ال���ذي يزين 
الواجه���ة كان وج���ه اخنات���ون واأذن���ه وق���د 

حتولت اإيل كمنجة �ش���خمة باأوتارها، كانت 
قاعة �شيد دروي�س هي قلب اأكادميية الفنون 
املحيطة بها من معهد ال�شينما واملعهد العايل 
للفن���ون امل�ش���رحية وجهاز ال�ش���ينما ومعهد 
الباليه، تتو�ش���ط القاعة كل ذلك، ومبا تقدمه 
من فن���ون وما تقدمه���م للمجتمع من ممثلني 
وخمرج���ني ونق���اد ومهند�ش���ي ديك���ور، لكن 
الثقاف���ة بالعم���ق ل بالكالم اجل���اف، الثقافة 

مبا تقدمه ومبا ت�شنعه. 
وعندم���ا كرت علمت م���ن وال���دي، اأن الذي 
فكر يف ذل���ك هو ثروت عكا�ش���ة، وعلمت اأنه 
اختار الراحل العظيم اأبو بكر خريت لتنفيذ 
ذلك امل�ش���روع العظيم، اأي اأنه كان قادرًا علي 
اختي���ار اأ�ش���خا�س ويث���ق فيهم ك���ي يكملوا 
قاع���ة  اإن�ش���اء  دوره يف  كان  هك���ذا  فكرت���ه، 
�ش���يد دروي�س، حينم���ا فكر ودبر يف اإن�ش���اء 
قاع���ة حديثة للمو�ش���يقي اأطل���ق عليها"قاعة 
�ش���يد دروي����س"، ويلقي امل�ش���روع يف حجر 
مهند�ش���ًا  خري"ب�ش���فته  بك���ر  الثاين"اأب���و 
وم�ش���مما وعا�ش���قا وموؤلفًا للمو�ش���يقي كي 
اق�ش���د هن���ا رغب���ة  الأول، ول  ينف���ذ رغب���ة 
الأول ب�ش���فته وزي���رًا اأو حاكم���ًا، ب���ل رغبة 
الأول ب�ش���فته يع���ر ع���ن رغب���ات املجموعة 

وطموحهم واحتياجاتهم. 
ثقافي���ة  وجب���ة  تق���دمي  يف  التفك���ري  اإن 

ومو�ش���يقية د�ش���مة وراقية، من خالل مبني 
راق ونظي���ف، يباهي الأمم ويحاكي التقدم، 
اأ�ش���ف اإيل ذلك اأنه مل يكن يوجد يف ال�ش���رق 
دروي�س"باله���رم  قاعة"�ش���يد  متاث���ل  قاع���ة 

�شواء"قاعة بكني"
اإل اأن الذي مل يفكر به ثروت عكا�شة وقرينه 
اأب���و بكر خ���ريت، ه���و تغيري الأي���ام وجمي 
اأفكار �شوداء علي العقل امل�شري بهذا ال�شكل 
الفج والكئيب واخلطري، حيث اإنه ذات يوم، 
واأمام م�ش���هد من اجلمي���ع، وقعت اجلرمية، 
وقت���ل القات���ل واجهة ه���ذا املبن���ي، لأنه قام 
باإزاح���ة تل���ك الواجه���ة الت���ي كان ميك���ن اأن 
تدخل �شمن الرتاث العاملي، فاأزاحها وو�شع 
اأطنانا من الرخام الب���ارد عليها، معترًا ذلك 
قمة التقدم، لت�ش���يع مالمح املبن���ي العريق، 
وفك���ر م���ن �ش���نعوه، واإذا انتقل���ت لداخ���ل 
املبن���ي والذي كان م�ش���نوعًا ك���ي تعزف فيه 
املو�ش���يقي الكال�ش���يكية، اأي اأن الورك�شرتا 
بجميع اأع�ش���ائها واآلتها لها م�شاحات دقيقة 
يف ال�شوت والرتفاع وال�شوء، فاإن كل ذلك 
مت تخريب���ه اأو تفريغ���ه من حمت���واه. ليقوم 
بتدمريها ويقوم بو�شع الرخام البارد عليها 
ويكتب عليها اأكادميية الفنون، مدمرًا كل ما 
قام به �شخ�س يدعي ثروت عكا�شة، ومدمرًا 
�ش���كلها الإبداع���ي ودورها دون يف���ط باردة 

باهظة التكاليف. 
اإنن���ي مل اأحت���دث ع���ن تخريب م���ن الداخل، 
اأي ع���ن تدم���ري للبن���اء حي���ث انه خم�ش����س 
يف الأ�ش���ا�س للمو�ش���يقي ولي����س لأي فنون 
اأخ���رى، فق���د �ش���نعت القاع���ة مبوا�ش���فات 
معينة، جاء اأمام م�ش���هد من اجلميع، مقاول 
ليزيح تلك الواجهة التي كان يجب اأن تدخل 

�شمن املحافظة علي الرتاث. 

جرمية ب�شعة 
اإن تل���ك اجلرمي���ة الب�ش���عة حدث���ت مبباركة 
الكثريي���ن من رموز الثقافة امل�ش���رية، حتت 
دع���وى التجدي���د اأو التحدي���ث، لك���ن عم���ق 
ما حتتوي���ه قاعة �ش���يد دروي����س، واخلراب 
ال���ذي اأ�ش���ابها، يعل���م جي���دًا التفري���غ الذي 
حدث للعقل امل�شري، حيث اأ�شبحت الثقافة 
واجه���ة فقط، لي�س لها اجت���اه ول فعالية ول 

التاأثري املطلوب. 
ل���ذا ف���اإن اأه���م ما ميي���ز ث���روت عكا�ش���ة هي 
قدرته الكبرية علي اإر�ش���اد الثقافة امل�شرية، 
وكيف يقوم بتوجيه �شفينتك و�شط الأمواج 
املتالطم���ة حت���ي ته���داأ الرياح والعوا�ش���ف 

وتوا�شل رحلتك يف بحر احلياة. 
فه���ل يعلم اأح���د اأن ثروت عكا�ش���ة كان عامل 
الفن���ار ال���ذي اأر�ش���د �ش���فينة والدي"حمم���د 
م�ش���تجاب"وكيف عن���د ق���رب انته���اء بن���اء 
ال�ش���د الع���ايل، وق���د ب���داأت املوؤامرات �ش���د 
بع����س الأ�ش���خا�س الذي���ن كانوا ينت�ش���بون 
اإيل اأ�ش���خا�س �ش���د عثم���ان احم���د عثم���ان، 
وكان ث���روت عكا�ش���ة يف زي���ارة اإيل ق�ش���ر 
ثقاف���ة اأ�ش���وان فالتقي م�ش���تجاب، وحكي له 
م�ش���تجاب ما يعانيه، فيقوم بتحويل اأوراقه 
اإيل وزارة الثقاف���ة ليعم���ل يف جمم���ع اللغة 

العربية. 
هكذا هو ثروت عكا�ش���ة، املر�ش���د الذي يدل، 
ي�ش���تمع ل���ك ويع���رف كي���ف يق���در موهبت���ك 
في�ش���عك يف املكان الذي تعرف كيف ت�شتفيد 

كي ل ت�شيع موهبتك. 
لق���د قام ثروت عكا�ش���ة بدور خط���ري للثقافة 
امل�شرية والعربية، ونزل بالثقافة مبفهومها 
الوا�ش���ع اإيل قارعة الطريق امل�ش���ري وقلب 
ال�ش���ارع العرب���ي، ذل���ك املحافظ عل���ي تراث 
م�شر وتراث اأبنائها ومفكريها من العظماء، 
املنق���ذ لرتاث وفكر الوطن م���ن التيه والقلق 
والف���راغ الفك���ري، والذي ا�ش���رتجع مل�ش���ر 
بهاءه���ا ورونقه���ا الثقايف وفكره���ا اخلالب 

لت�شبح بحق منارة العامل واأم الدنيا. 

عن/ جملة العربي

ـــــــار  ـــــــن ـــــــف عـــــــــــامـــــــــــل ال

رّد االعتبار لشخصية مر ولفكر العرب، صاحب الرأي الحر املستقل، باين مر الجديدة وواضع 

عتباتها ومهذب طرقها وراصف شوارعها، املعتكف يف فناره مفكرًا ومحلاًل ومتنبأ للسياسة الثقافية 

التي سوف ينتهجها ويتبعها ويضعها بذرة لبلد عريق دفن كثريا تحت ركام الرمال واألحجار. 

الفنار: هو مصباح قوي الضوء ينصب عيل سارية عالية، أو شبه برج مرتفع إلرشاد السفن يف البحار 

واملحيطات إيل طرق السري وتجنب مواطن الخطر. 

لكن الفنار مها كان عاليًا ومرتفعًا وقوة نوره ضخمة، ال يسممتطيع أن يقوم بدوره دون عامل فنار، 

أي أنه ال يعمل وال يكون مؤثرًا دون عامل فنار. 
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د. صبحي شفيق

 لنبداأ اأطراف اخليط من البداية. 
كان ذل���ك ع���ام 1949 وكن���ت طالب���ا بق�ش���م 
ف���وؤاد  جامع���ة  ب���اآداب  الفرن�ش���ى  الأدب 
الأول"القاه���رة فيما بعد"وكعادة اأ�ش���رتى 
لب���د اأن اأمار�س العمل واأعتمد على قدراتى 
منذ الثامنة ع�ش���رة رغم اأن الوالد كان ميلك 

دورا للعر�س ال�شينمائى. 
روز  وف���ى  الأه���رام  ف���ى  اأن�ش���ر  كن���ت 
اليو�ش���ف، وف���ى الر�ش���الة واملقتطف ولفت 
ذل���ك اأنظار ال�ش���ديق رفي���ق رحل���ة العمر، 
زكري���ا احلج���اوى وق���د تعرف���ت علي���ه من 
الله"مبي���دان  ملقهى"عب���د  ارتي���ادى  ك���رثة 
اجلي���زة، وه���ى لقربها م���ن اجلامعة، كانت 
اأ�ش���به بن���اد ثقاف���ى : الدكت���ور عب���د القادر 
الق���ط مي�ش���ك مبب�ش���م ال�شي�ش���ة، وحممود 
ال�ش���عدنى يت���وكاأ على ع�ش���ا خرزانة وبكر 
ال�ش���رقاوى وزميل���ه طاه���ر عب���د احلكي���م، 
يحل���الن الأو�ش���اع ال�شيا�ش���ية بع���د نكب���ة 
1948 وعل���ى بع���د يق���رتب �ش���اب �ش���مني، 
ق�شري، ي�ش���ع قبعة كابنت جي�س على راأ�شه 
ويتخ���ذ مكان���ه بج���وار زكري���ا احلج���اوى 
ا�ش���مه �ش���الح  اآخ���ر رباعيات���ه  وي�ش���معنا 
جاه���ني.  هزتن���ى اأ�ش���عاره العامية ورحت 
اأقارن بينه وبني اإيلوار واأراجون و�ش���اعر 
كوبا ملبني و�ش���اعر اأمري���كا والت ويتمان، 
ف���اإذا بزكري���ا احلج���اوى ي�ش���فق معجب���ا 
:"براف���و، هذا ه���و تطوير الفلكل���ور وملاذا 
مل تذكر لوركا اأي�شا".. ورد بكر ال�شرقاوى 

:"وماياكوف�شكى".
اإىل  احلج���اوى  زكري���ا  و�ش���حبنى 

بناقده���ا  �شحيفة"امل�ش���رى"لنلتقى 
�ش���احب  وكان  العنتبل���ى،  عثم���ان  الفن���ى 
دار م�ش���امرات اجلي���ب ي�ش���در اأه���م جملة 
فني���ة وقت���ذاك، األ وهى"ال�ش���تديو"وعهد 
اإىل عثم���ان برئا�ش���ة حتريره���ا، ووجده���ا 
زكري���ا فر�ش���ة ليقدمن���ى اإىل عثم���ان، اأوًل 
لنق���دى ال���ذى اأن�ش���ره ب���ني احل���ني والآخر 
لل�ش���ينما وامل�شرح وفرق الباليه الأوروبية 
ولزدواجية اللغة عندى فالفرن�ش���ية ت�شري 

جنبا اإىل جنب مع العربية.
وعينت �ش���كرتريا للتحرير وم�شاعدا ملدير 
التحري���ر على جمال الدي���ن، كان مبنى دار 
م�ش���امرات اجليب ب�ش���ارع ق�ش���ر العينى، 
ب���ني مبنى �ش���حيفة امل�ش���رى وب���ني مبنى 
اأن  جمل���ة ال�ش���تديو وكان م���ن الطبيع���ى 
األتق���ى به فى �ش���حيفة امل�ش���رى بني احلني 
واحل���ني لأطلعه على م�ش���اكل املجلة وكيف 
ميك���ن تطويرها وف���ى امل�ش���رى كان اللقاء 
الأول م���ع ذل���ك ال�ش���ابط الثائ���ر والفن���ان 
ف���ى نف����س الوق���ت، ذل���ك ال���ذى كان يرتجم 
روايات فرن�ش���ية كاملة ين�ش���رها بال�شفحة 
الأخرية ب�ش���حيفة امل�ش���رى واأغلبها كانت 
للروائى الفرن�ش���ى"اأونريه دو بلزاك"ملاذا 
بلزاك؟ وكان �ش���ابطنا يوقع با�شم "ثروت 

حممود". 
مل تكن امل�ش���رى جمرد �شحيفة بل جامعة، 
رئي����س حتريره���ا اأحم���د اأبو الفت���ح ميثل 
اجلن���اح الي�ش���ارى حل���زب الوف���د، وتقوم 
ا�ش���رتاتيجيته عل���ى احت�ش���ان كل الق���وى 
الثورية، وعلى الأخ����س الكتاب والفنانني 

فكنت جتد الروائى �شعد مكاوى فى حجرته 
التى اأطفاأ اأنواره���ا واكتفى باأباجورة بعد 
اأن ي�ش���مخ مكتبه بالعطر، كاأى رومان�ش���ى 
عريق وفى احلجرة املجاورة على نقي�ش���ه 
ب�ش���وته  اخلمي�ش���ى  الرحم���ن  عب���د  جت���د 
املرتف���ع وباإمياءات���ه ذات الإيق���اع الرتيب، 
يتح���دث ع���ن الأدب اجلدي���د وكان ق���د اأعاد 

�شياغة األف ليلة وليلة باأ�شلوب ع�شرى.
وبعد �ش���عد وعبد الرحمن جت���د عبد املنعم 
ال�ش���اوى، مرتجم دقيق من اأهم اإ�ش���افاته 
ملذك���رات  ترجمت���ه  ال�شيا�ش���ى  الأدب  اإىل 
ت�شر�ش���ل وه���ى الت���ى تلق���ى ال�ش���وء عل���ى 
العالق���ات ب���ني ال���دول قب���ل وبع���د احلرب 
حرب"39-44"واأمام���ه  الثاني���ة  العاملي���ة 
حمم���ود عاكف���ا عل���ى ترجمة بل���زاك، وبني 
احلني والآخر يبدو ال�شيق على ال�شاوى، 
وي�شاأله ثروت عن ال�ش���بب فريد"اأنا خلقت 
لأك���ون روائيا ل مرتجما"وي�ش���حك ثروت 

فقد كان ي�شاركه نف�س الإح�شا�س. 
وكلنا نذكر ال�ش���اقية كعم���ل روائى متكامل 
لعب���د املنعم ال�ش���اوى، ثم بعد ذلك اأفل�ش���ت 
دار احلبيب، ومل اأعد اأجد جملة مثلها تن�شر 
ملخ�ش���ات لأه���م امل�ش���رحيات الأوروبي���ة، 
وتق���دم مقارن���ات بني الف���ن الت�ش���كيلى فى 
�ش���يزان  عن���د  الت�ش���كيلى  والف���ن  اأوروب���ا 
اله���ادى  عب���د  بج���وار  ودوج���ا  وماتي����س 
اجلي���ار وزينب ال�ش���جينى، دوميه بجانب 

كاريكاتري زهدى وطوغان. 
ووج���دت عم���ال اآلي���ا كمرتجم ب���دار الهالل 
وتفرغ���ت لدرا�ش���تى لالأدب الفرن�ش���ى، ومل 

اأع���د اإىل الكتاب���ة اإل بعد �ش���دور �ش���حيفة 
امل�ش���اء التى يراأ�شها املنا�ش���ل خالد حميى 
الدي���ن وه���و مثل ث���روت ب���داأ م���ن الثقافة 

الع�شكرية ومل اأعد اأتردد على امل�شرى. 

الرتقاء بال�شينما 
ث���م فى ع���ام 1958 دق جر����س بيتى زميلى 
و�ش���ديق رحل���ة العم���ر الروائى م�ش���طفى 
اأبو الن�شر م�شطفى من اأ�شرة اأر�شتقراطية 
م���ن  للعدي���د  رئي�ش���ا  وكان  ل���واء  وال���ده 
ال�ش���باط الأح���رار وف���ى لق���اء م���ع ث���روت 
حممود"عكا�شة من الآن"عر له الأخري عن 
رغبته فى الرتقاء بال�شينما امل�شرية، فهى 

اأبلغ �شفري مل�شر فى اخلارج وهى اأهم معلم 
لبلد تزداد فيه ن�شبة الأمية.

كان ث���روت عكا�ش���ة قد ع���ني وزي���را للثقافة 
الت�شمية"وكان  القومى"ولحظ  والإر�ش���اد 
مقر الوزارة ب�ش���راى عابدي���ن واأول ما فكر 
فيه الوزير الأديب الثورى هو اإن�شاء معاهد 
للدرا�شات الفنية : �شينما - مو�شيقى - باليه 
- م�ش���رح.. اإلخ وبداأ مبعهد ال�شينما، وكان 
فى حاجة ملرتجم فورى للفرن�شية وي�شرتط 
فيه اأي�ش���ا اأن يجيد الكتابة باللغة الفرن�شية 
ور�ش���حنى الل���واء اأحم���د اأبو الن�ش���ر لهذه 
الوظيف���ة وبالطبع ج���اء م�ش���طفى ياأخذنى 
ك���ى اأوقع عقدا مع الوزارة النا�ش���ئة وكانت 

ت�ش���عل ب�ش���ع حجرات والعديد من املمرات 
ب�شراى عابدين. 

اأهم اأق�شامها بالن�شبة لعملى هو اإدارة اأطلق 
عليها"دعم ال�ش���ينما"وكان يراأ�ش���ها �شديق 
واأب ب���كل معان���ى كلم���ة الأبوة ه���و الراحل 

جنيب حمفوظ.
مل تك���ن لدى خريط���ة لتلك الأق�ش���ام فاأحيانا 
اأبح���ث ع���ن ب���اب اخل���روج، فيب���دو الب���اب 
لي�ش���بح مراآة متاما كما فى اأفالم الوي�شرتن 

الأمريكية اإنه لبرانت اأى ق�شر تيه كبري. 
وقرر الوزير اأن تنقل الوزارة اإىل ق�ش���رين 
اأول  ف���ى  اأولهم���ا  و�ش���عا حت���ت احلرا�ش���ة 
الزمالك، هو ق�ش���ر عائ�ش���ة فهم���ى الأمرية، 
والثانى ب�شارع �شجرة الدر، وهى الآن مقر 

وزير الثقافة احلاىل. 
كنت اأ�ش���عر بف���رح غامر اإذ عمل���ت مع وزير 
اأع���رف الكثري ع���ن حياته قبل ث���ورة يوليو 
املجيدة، واأعمل اأي�ش���ا م���ع جنيب حمفوظ 
والأخري علمنى اأهم ما فى اإدارة الأعمال قال 
ىل :"ل توقع اأبدا على اأى ورقة حكومية بل 

حولها". 
بالطبع مل تكن ل���دى اأوراق اأوقعها، وظللت 
اأنتظر ماذا يراد منى، وفجاأة طلبنى الوزير 
وفى مكتبه وجدت فرن�ش���يا جنتلمان بحق، 
رح���ب ب���ى بحف���اوة وق���دم نف�ش���ه :"ريني���ه 
العلي���ا  الدرا�ش���ات  معه���د  عمي���د  تي�ش���ينو، 
ال�ش���ينمائية بباري����س، املع���روف بحروف���ه 

الأوىل "IDHEC" اأى "الإيديك". 
كان الوزير قد طلب منه اإن�ش���اء معهد �شينما 
على غ���رار معهد باري�س ووجدُت منى نوعا 
من العرتا�س، لكن احمرار وجهى وخجلى 
منعانى من التدخل ف���ى احلديث الدائر بني 

الوزير وال�شينمائى الفرن�شى. 
وكان املطلوب منى اأن اأكون و�ش���يطًا لغويًا 
ب���ني رينيه تي�ش���ينو وامل�ش���ريني الذين عهد 
اإليه���م بالعم���ل على اإن�ش���اء معهد لل�ش���ينما، 
ثم �ش���نحت الفر�ش���ة لأتعرف على تي�شينو، 
ول اأدرى م���ن اأخره باأننى اأكتب درا�ش���ات 
�ش���ينمائية وكتابات نقدية واأ�شور بكامريا 
مهداة منذ �ش���ن الثانية ع�شرة، املهم توطدت 
ب���ني تي�ش���ينو وبينى �ش���داقة وطي���دة، وملا 
قل���ت ل���ه اإن الإيديك ب���داأ العمل فيه ب�ش���رعة 
بعد احلرب مبا�ش���رة، نظرا ل�شت�شهاد اأغلب 
امل�ش���ورين فى املع���ارك احلربية، وكان لبد 
من اإعداد جيل جديد ب�شرعة ومن هنا كانت 
الدرا�ش���ة عام���ني، ومل تك���ن اأو�ش���اع م�ش���ر 
الثقافي���ة غريبة على تي�ش���ينو، ففى الإيديك 
م�ش���ريون يدر�ش���ون منهم حممود مر�ش���ى 
وعب���د الق���ادر التلم�ش���انى و�ش���فيق �ش���امية 

وغريهم وكانوا �ش���فراء ب���ال اأوراق اعتماد، 
لكن �شفراء للثقافة ال�شينمائية. 

حكاية معهد ال�شينما 
بداأت م�ش���اكل اإن�شاء املعهد برف�س جمموعة 
م���ن الفالح���ني اأو البلطجي���ة احتل���وا من���ذ 
�ش���نوات الأر����س التى �ش���وف يبن���ى عليها 
احلكوم���ة  مل���ك  فالأر����س  ال�ش���ينما  معه���د 
واأذك���ر ذات ي���وم حمل فيه بلطجية فوؤو�ش���ا 
بهدف �ش���ربنا"لول تدخل ال�شرطة فى نف�س 

اللحظة".
امله���م �ش���يد معهد ال�ش���ينما بف�ش���ل اإ�ش���رار 
اأن اجلامع���ات  ث���روت عكا�ش���ة، ومع���روف 
تبداأ الدرا�ش���ة فيها فى �شهر �شبتمر ومل يتم 
ت�ش���طيب مبنى املعهد اإل فى نوفمر 1959، 
ه���ل نوؤج���ل الدرا�ش���ة اإىل العام الت���اىل؟ ل. 

هكذا اأ�شر الوزير.
واأ�شر اأي�شا اأن تكون الدرا�شة اأربع �شنوات 
كاأى درا�شة فى اأى جامعة، وعهد اإىلَّ تي�شينو 
ب���اأن اأترجم كل الكت���ب التى تدر�س فى معهد 
الإيدي���ك بباري����س، ث���م انتهينا اإىل اإ�ش���افة 
م���واد نظرية كجماليات ال�ش���وت والتكوين 
بالإ�ش���افة اإىل املو�ش���يقى وتاري���خ الفن، ثم 
تاأ�شي�س �ش���عبة ملمثلى ال�شينما، وكلنا يذكر 
بط���ل فيلم"املومياء"اأحمد مرعى، فهو ثمرة 

هذه ال�شعبة وكذلك زميله اأحمد خليل. 
كنت موزعا بني املعهد واملكتب الفنى امللحق 
مبكت���ب الوزي���ر وكانت جمموع���ة العاملني 
باملكت���ب م���ن اأنق���ى م���ن عرفتهم م���ن مثقفى 
م�ش���ر، ال�ش���اعر حممد البخ���ارى، والباحث 
الفنى ح�ش���ني عبد العزيز ابن �شقيق جنيب 
حمفوظ وزوجته واحلقوقى اأحمد طرباى، 
ث���م الوكي���ل الأول لل���وزارة اب���ن �ش���حيفة 
املرتج���م  ال�ش���اوى  املنع���م  عب���د  امل�ش���رى 
والروائى واملوؤمن ب�شرورة تخطيط العمل 
الثقافى، بالنتقال من رحلة اإىل اأخرى وهى 
نف�س ا�ش���رتاتيجية ثروت عكا�شة بعد معهد 
ال�ش���ينما، بداأ العمل فى اإن�ش���اء معهد للباليه 
واآخر للمو�شيقى"كون�ش���رفاتوار"وواتتنى 
فك���رة طرحتها على الوزير : معهد ال�ش���ينما 
يتك���ون م���ن ثالثة طواب���ق وال�ش���نة الأوىل 
الدرا�ش���ية لن ت�ش���غل �ش���وى الطاب���ق الأول 
فلم���اذا ل تب���داأ الدرا�ش���ة مبعه���د الباليه فى 

الطابق الثانى وقد كان الطريف حقا اأن طلبة 
معهد الباليه هم بني الطفولة واملراهقة وفى 
التا�ش���عة �ش���باحا يجئ با�س معه���د الباليه 
ويهب���ط الأولد وي�ش���عدون ال�ش���لم بخطى 

موقعة، اأ�شبه بقطيع ماعز. 
لكنن���ا جميع���ا كن���ا نف���رح به���م، كم���ا نف���رح 
بالدفعة الأوىل من طلبة املعهد ومنهم الفنان 
ح�شني فهمى وامل�شور ال�شينمائى الكبري د. 

رم�شي�س مرزوق وغريهما. 

اإن�ش���اء معه���د �ش���ينما دون اأن يو�ش���ع ف���ى 
�شياق ثقافى - �شينمائى - عاملى لن يو�شلنا 
اإىل اأى �ش���ئ �شي�ش���بح اإعادة اإنتاج ل�ش���ينما 

احلواديت ال�شائدة. 

ما العمل؟
ن�شدر جملة لدرا�شات ال�شينما.

نكر����س جانبا من خط���ة الألف كت���اب بهيئة 
الكتاب لرتجمة كال�شيكيات ال�شينما العاملية 
وبجانبها تلك التى تتناول حركات التجديد 
الب�ش���رى،   - ال�ش���معى  التعب���ري  لغ���ة  ف���ى 
كاملوجة اجلديدة الفرن�شية وال�شينما احلرة 

الإجنليزية والواقعية اجلديدة الإيطالية. 

ق�شور ثقافة فى كل مديرية 
ووجدت الوزير يتو�شع فى امل�شروع باإن�شاء 
بي���وت ثقاف���ة على غ���رار بي���وت الثقافة فى 
فرن�ش���ا وهو اقرتاح من الروائى الفرن�ش���ى 
الكبري اأندري���ه مالرو، وكان وزي���را للثقافة 

وقتذاك. 
وق���د ن�ش���رت حديث���ا طوي���ال مع���ه بالأهرام 
األقى ال�ش���وء على امل�ش���روع : بي���ت الثقافة 
�ش���تى  ي�ش���م  وه���و  للىخري���ن،  خم�ش����س 
الأن�ش���طة الفني���ة : ن���ادى �ش���ينما - ور�ش���ة 
عمل �ش���ينمائى - فرقة م�شرح - فرقة رق�س 
م�شتمد من فلكلور الإقليم - اأم�شيات �شعرية 

- لقاء مع كبار الكتاب. 
وما زلت اأذكر كيف كان ي�شتقبلنا رواد ق�شر 
ثقافة املن�ش���ورة عندما ي�ش���حبنى الروائى 

الكبري يحيى حقى لنعلق على فيلم. 
اأ�ش���بح لدين���ا 26 نادى �ش���ينما موزعة على 
اأقالي���م اجلمهوري���ة م���ن الأنفو�ش���ى حت���ى 

�شوهاج واأ�شوان. 
و�ش���جع ذل���ك اأع�ش���اء جمعية الفيل���م وعلى 
راأ�شهم اأحمد كامل مر�شى واأحمد احل�شرى 
على تاأ�ش���ي�س اأكر نادى �ش���ينما مب�ش���ر األ 
وه���و نادى القاهرة لل�ش���ينما وكان العر�س 
بدار �ش���ينما اأوبرا قاعة ف�شيحة ت�شم ثالثة 
اآلف مقع���د، وكنت تده����س عندما جتد عدد 
الوقوف يفوق عدد اجلال�شني ول ت�شمع اأى 
هم�س عندما يبداأ املحا�ش���ر فى تقدمي الفيلم 

واإدارة النقا�س حوله. 
كان نادى القاهرة معهدا اآخر يخلق ال�شياق 
ال�ش���رورى لو�ش���ع ال�ش���ينما امل�ش���رية فى 

م�شتوى ال�شينما العاملية. 

وحتقق حلم ثروت عكا�شة 
اأ�ش���بح لدينا معاهد فنية : �ش���ينما - باليه - 
كون�ش���رفاتوار - درا�شات م�شرحية - فنون 

�شعبية - تذوق فنى.. اإلخ. 
اإنها الركيزة احلقيقية لثقافة م�شرية وطنية 
ت�ش���اهم ف���ى تط���ور الثقاف���ات ال�ش���ينمائية 

العاملية.
تخطي���ط العم���ل الثقاف���ى بحي���ث ننتقل من 
ط���ور اإىل اآخ���ر مل يك���ن كل �ش���ئ ف���ى حي���اة 
باأندري���ه  تاأث���ر  ق���د  كان  عكا�ش���ة،  ث���روت 
مال���رو، بنظريت���ه القائل���ة ب���اأن التاريخ هو 
ت�شل�ش���ل النحت واملعمار والفن الت�ش���كيلى 
فاحل�ش���ارات القدمي���ة العريق���ة ق���د ترك���ت 
تاريخه���ا مر�ش���وما عل���ى ج���دران معابدها، 
ومنحوتا ف���ى اأروقة بيوت احلي���اة امللحقة 
باملعابد، وقد اأطلق عليها مالرو :"اأ�ش���وات 

 ."Les Voix du Silence ال�شمت
ووجد ثروت عكا�ش���ة نف�شه مدفوعا لي�شاهم 
فى تلك الروؤية اجلديدة، وانتهى اإىل مفهوم 
عبق���رى الع���ني ت�ش���مع والأذن ت���رى اإذ اأنك 
مبج���رد اأن ترى لوح���ة اأو متثال يخيل اإليك 
اأن���ه اأو اأنها تتحدث عن نف�ش���ها فاأنت جتول 
بب�ش���رك ف���ى التفا�ش���يل ف���اإذا بها تت�ش���ابك 
وتتج�شد فى حلن خا�س بها واأنفا�س عندما 
ترهف ال�ش���مع اإزاء لوحة اأو متثال، �شرعان 

ما يتحول ال�شمع اإىل طاقة ب�شرية. 
ولكى تلحق ثقافتنا امل�ش���رية بثقافة العامل، 
كان يج���ب تتب���ع مراحل تط���ور الفنون وما 
م���ن معم���ار  تركت���ه احل�ش���ارات املتعاقب���ة 
طراز قوطي���ة واأخرى باروك، معمار حديث 
م�ش���يدات اإ�شالمية فى ال�شرق واإ�شالمية فى 

الأندل�س. 
اأط���وار  عك���ف ث���روت عكا�ش���ة عل���ى تتب���ع 
التحول فى الفنون من ع�شر اإىل اآخر ب�شر 
ت�ش���تغرب اأن يك���ون حاف���ز وزير يدي���ر اأهم 
وزارة واأكرثها ت�شعبا وتعددا فى اأن�شطتها 

لكنه كان �شاحب اإرادة.

اأعمال ثروت عكا�ش���ة ت�شغل جملدات كاملة، 
ي�شاف اإليها الأجزاء الثالثة من مذكراته. 

والي���وم ونحن ن���ودع الأب الروحى جليلنا 
ل منل���ك اأن نحب�س دمع���ة تنحدر بني اجلفن 
واملق���ل، رمب���ا هى اأي�ش���ا دمعة احل���زن على 

انقطاع اأكر تيار ثقافى فى م�شر. 

عن جريدة اأخبار الأدب

الرجـــل الحلـــم 

رجل عسكرى تدرج ىف مترس ثقافة 

ومارسات وروح الجيش، بدءا من الكلية 

الحربية، حتى كلية أركان الحرب.

وأديب وكاتب ومرتجم، عمل بالصحافة، 

بل ىف أوسع صحف مر انتشارًا ىف 

األربعينات والخمسينات أال وهى صحيفة 

املرى، ومع ثورة يوليو 52، كان رئيس 

تحرير أول مجلة تحمل فكر الضباط 

األحرار، وعنوانها يلخص مضمونها"مجلة 

التحرير"وهى التى تحمل نفس اسم 

الدار التى تصدر أول صحيفة مع ثورة 

52"صحيفة الجمهورية". 

كيف اجتمعت كل هذه املكتسبات ىف 

شخص مرى، مناضل، فنان، واسع 

األفق، هو األب الروحى لجيلنا"الدكتور 

ثروت عكاشة"..
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امنح����ت �ش����ورة احلف����ل من فك����ري وخمدت 
وم�ش����اته فجاأة، و�ش����ملني قلق غامر، و�شرد 
ذهن����ي اإيل ما ينتظرين من عمل يف القاهرة. 
وبرغ����م اإمياين باأهمية العم����ل الثقايف اإل اأن 
من�شب الوزير ذاته ل مفر من اأن يدخلني يف 
غمرة امل�ش����تغلني بال�شيا�شة وهم يف كل بالد 
الع����امل ولي�س يف م�ش����ر وحده����ا رجال ذوو 
ا�شتعداد طبيعي وطباع خا�شة متليها عليهم 
حرفة ال�شيا�ش����ة واأنا على طبع مغاير. فحني 
انتمي����ت اإىل ال�ش����باط الأح����رار كن����ت اأحمل 
ب����ني جوانحي �ش����عورا عام����ا لتحرير الوطن 
وال�ش����عب دون تفكري فى اأن اأزج بنف�ش����ي يف 

غمرة ال�شيا�شة..
له����ذا وبعد جناح الثورة تنازلت طواعية عن 
مكانى الذى عر�ش����ه علىَّ جمال عبد النا�ش����ر 
فى جمل�س قيادة الثورة لزميل فا�شل، مبتعدا 
بنف�ش����ى عن تيارات ال�شيا�ش����ة وا�شعا ن�شب 
عينى اأن اأقدم لوطنى ما ت�شمح به اإمكاناتى. 
وكان ظمئ����ى اإىل املعرفة يجعل الكتاب اأقرب 
رفيق ىل، وكان ولعى باملو�شيقى ي�شدنى اإىل 
مواطن النغم، وهك����ذا كانت هواياتى الفنية 
ت�ش����تحوذ على اأوقات فراغ����ى كلها وتثري فى 
نف�ش����ى �ش����يقا وترما بجل�ش����ات الدرد�ش����ة، 
وت�ش����بغ خطواتى وتنقالت����ى بطابع العجلة 
الت����ى ترتك فى نفو�����س البع�س �ش����عورا باأن 
ف����ى نف�ش����ى تباع����دا اأو تعالي����ا، واإن مل تك����ن 
تلك حقيقة م�ش����اعرى، بل هى جم����رد الرغبة 
امللحة فى مطالعة كتاب جديد اأو �ش����ماع حلن 

�شجى. 
مر فى ذهنى العديد من اخلواطر والذكريات 
واأن����ا اأجتول ف����ى غرفتى غ����دوا ورواحا بعد 
اأن اأرقنى نباأ تعيينى وزيرا فا�شتع�ش����ى على 

الن����وم بقدر م����ا غاب اله����دوء ع����ن وجدانى، 
واأخ����ذت اأق����ارن ب����ني ر�ش����ائى ي����وم فوجئت 
بتعيينى �ش����فريا مل�شر فى روما منذ ما ينيف 
عن �شنة وبني البلبلة التى اعرتتنى لتعيينى 
وزيرا، ومل يك����ن الأمر عندى هو مقارنة بني 
ال�ش����فارة وال����وزارة، فال�ش����فري رغ����م مباهج 
عمل����ه فى عراقة عوا�ش����م اأوروبي����ة كروما ل 
يعدو اأن يكون موظفا حمدود الخت�شا�شات 
�شيق الدائرة التى يتحرك فيها اأو التى ميتد 
اإليها نفوذه، فى حني ميلك الوزير �شالحيات 
ك����رى وي�ش����تطيع التاأثري فى جمال ينف�ش����ح 
لي�شمل الوطن كله، غري اأن الأمر كما اأت�شور 
كان من����اخ العم����ل هن����ا وهن����اك، فلق����د كن����ت 
اأح�س واأنا �ش����فري اأنى بني جمموعة ي�شودها 
الت����واوؤم والتواف����ق، كلنا نعم����ل لهدف معني 

حمدد، وكما اأنا فارغ له هم الآخرون فارغون 
معى له، بينما الأمر �ش����يكون فى الوزارة كما 
كنت اأتخيل على العك�س من هذا، اإذ ثمة اأمور 
عامة يقت�شيها من�شب الوزير �شت�شغلنى عن 
التفرغ لأم����ور الوزارة. ولق����د فكرت فى هذا 
ملي����ا اإذ اأن بع�����س ه����ذه الأم����ور ق����د ل يتفق 
وميوىل، وهذا مما كنت اأراه من �ش����م احلقل 
ال�شيا�شى ل�شلل وجتمعات همها األ يزاحمها 
ف����ى �ش����لطانها اأح����د، وكثريا م����ا تن�ش����اأ معها 
املكائ����د والو�ش����ايات، وكان ه����ذا مبعث����ا اآخر 
لقلقى، اإذ لبد ىل من حذر وا�شع كى اأدفع عن 

نف�شى ما قد يحاك ىل. 

لقاء مع عبد النا�شر 
وكان اأن انتهي����ت اإىل اأنه لبد ىل من اأن اأعود 
اإىل م�ش����ر قبل مرور اأربع وع�ش����رين �ش����اعة 
ومقابل����ة الرئي�����س راجي����ا اإعفائى من �ش����غل 
من�شب الوزير، واحلق اأن جمال عبد النا�شر 
اأدرك منذ م�شافحتى له كل ما اأ�شمره وكاأمنا 
كان يق����راأ اأعماقى، واأخذ يفي�س فى ال�ش����وؤال 
ع����ن اأ�ش����رتى و�ش����حتهم واأحواله����م ليوؤج����ل 
اأنه����ا  ب����دء مناق�ش����ة يع����رف  ب�ش����ع حلظ����ات 
�شتكون طويلة و�ش����اقة، حتى اإذا انتقلنا اإىل 
جوهر احلديث و�ش����ارحته با�شطرارى اإىل 
العت����ذار عن قبول من�ش����ب الوزي����ر الذى مل 
اأ�شت�ش����ر فى اأمر اإ�ش����ناده اإىّل، ل تقاع�ش����ا عن 
عمل جاد بل حتا�ش����يا لوقوع �ش����دام حمتمل 
بين����ى وب����ني ال�ش����لل والتجمعات املت�ش����لطة، 
ا�ش����تمع عبد النا�ش����ر اإىل حديثى م�شغيا كل 
الإ�ش����غاء مقدرا م�ش����اعرى واأحا�شي�ش����ى، ثم 
اأخذ فى اإقناعى وهو يقول : اإن من�شبك الآن 
فى و�ش����ع يعلو و�ش����ع بع�س م����ن ل تطمئن 

نف�ش����ك اإليهم، كم����ا اأنك �شت�ش����غل مكانا بعيدا 
عن املكان ال����ذى يعملون في����ه، فوزارتك تقع 
فى مبنى م�ش����تقل بق�ش����ر عابدين، فى الوقت 
نف�ش����ه ال����ذى �ش����تكرث في����ه لقاءاتن����ا مع����ا بل 
وب�ش����كل منتظم، كما اأن هذا املن�شب لن يغري 
�ش����يئا من اأنك ت�شتطيع فى اأى حلظة اأن جتد 
بابى مفتوحا لك اأو اأن تت�ش����ل برقم تليفونى 

املبا�شر.
وح����ني ذكرت ل����ه ثانية عزوفى عن املنا�ش����ب 
التى ت�شوبها �شراعات على ال�شلطة والنفوذ 
وما يتبعها من م�ش����يعة للوقت واجلهد واأنى 
اأنفر م����ن اخلو�س فى غمارها لأنها ت�ش����تنفد 
طاق����ات مه����درة، اأجابن����ى قائ����ال : اأ�ش����ارحك 
باأن����ى مل اأدُع����ك ل�ش����غل وظيف����ة �ش����رفية، ب����ل 
اإنن����ى اأعرف اأنك �ش����تحمل عبئا ل يجروؤ على 
الت�ش����دى حلمله اإل قلة م����ن الذين حملوا فى 
قلوبهم وه����ج الثورة حتى اأ�ش����علوها، واأنت 
تعرف اأن م�ش����ر الآن كاحلق����ل البكر، وعلينا 
اأن نع����زق تربتها ونقلبها ون�ش����ويها ونغر�س 
فيها ب����ذورا جدي����دة لتنبت لنا اأجي����ال توؤمن 
بحقها فى احلياة واحلرية وامل�ش����اواة،"فهذا 
ه����و الغناء، وهذا هو العمل اجلاد"على نحو 
م����ا ذكر فرجي����ل ف����ى اإلياذت����ه، واإنن����ى اليوم 
اأدعوك اأن تقبل عل����ى هذا العناء وذاك العمل 
اجلاد، واأن ت�شمر عن �شاعد اجلد وت�شاركنى 
ف����ى ع����زق الأر�����س القاحل����ة واإخ�ش����ابها، اإن 
مهمتك هى متهيد املناخ الالزم لإعادة �شياغة 
الوج����دان امل�ش����رى، واأعرتف اأن هذه اأ�ش����ق 
املهام واأ�شعبها، واأن بناء اآلف امل�شانع اأمر 
يه����ون اإىل جانب الإ�ش����هام فى بناء الإن�ش����ان 
نف�ش����ه، ول����و اأن �ش����فريا ي�ش����تطيع اأن يوؤدى 
ثالث����ني ف����ى املائة فق����ط مما قمت ب����ه اأنت فى 

روم����ا فح�ش����بى ه����ذا. اإن ل����ك دورا تخ����دم به 
الوطن فى الداخل اأهم من دورك فى اخلارج، 
واأح����ب اأن اأبوح لك باأن عل����ى بابى هذا نحو 

ع�شرين متطلعا اإىل من�شبك هذا.
فعجل����ت بق����وىل : اإذن فلتمنحه لأحدهم فاإنى 
غري راغب فيه، ف�شال عن اأننى ل اآمن من تلك 
ال�ش����هام الطائ�شة التى �ش����وف توجه اإىّل من 
ذوى الأغرا�����س، ف�ش����ائلنى بهدوئه العميق : 
ومن منا الذى يعمل اآمنا من ال�شهام املعادية؟ 
اأول تذكر اأنن����ا خرجنا ليلة 23 يوليو 1952 
نحمل اأرواحنا على اأكفنا، وكل منا ي�شع فى 
احتمالته األ يعود اإىل اأ�شرته �شاملا، اإن عظم 
امل�شئولية جدير باأن يثري فى نف�شك ما عهدته 
فيك من اإقدام، ثم ما الذى �ش����تفعله فى وزارة 
الثقاف����ة غري حتقيق اأحالم����ك التى طاملا كنت 

ترويها على م�شامعى قبل الثورة وبعدها.

ذكريات ما قبل الثورة
اأغ����ادر  باأنن����ى مل  يذكرن����ى  الرئي�����س  واأخ����ذ 
القاهرة فى مهمة �شيا�ش����ية خا�شة اإل واأعود 
بحديث مقت�ش����ب عن املهمة تاركا التفا�ش����يل 
للتقري����ر املكت����وب، بينم����ا كن����ت اأطل����ب ف����ى 
احلديث عن النه�شة الفنية فى اخلارج وعما 
�ش����اهدت من عرو�س م�ش����رحية ومو�ش����يقية 
واأوبرالي����ة وم����ن معار�����س فني����ة ت�ش����كيلية 
وع����ن  الثقافي����ة،  الإن�ش����اءات  اأح����دث  وع����ن 
اأمنيت����ى فى اأن تتحقق مثل هذه النه�ش����ة فى 
م�ش����ر، وهنا �ش����ارحنى الرئي�����س بقوله : ل 
اأخف����ى علي����ك اأن كل حدي����ث كان ي����دور حول 
تنمي����ة الثقافة والفنون كان يجعل �ش����ورتك 
ت����رتاءى ف����ى خي����اىل، واأذك����ر حديثن����ا قب����ل 
الثورة عن انح�ش����ار املتعة الثقافية خا�ش����ة 
الفنون الراقية فى رقعة �ش����يقة ل تنف�شح اإل 
لالأثرياء، وكيف ينبغى اأن ت�شبح الثقافة فى 
متن����اول اجلماهري العري�ش����ة واأن تخرج من 
اأ�ش����وار القاه����رة والإ�ش����كندرية لتبلغ القرى 
والنجوع، فمن بني اأبناء هذه القرى الغائرة 
فى اأعماق الريف بالدلتا وال�ش����عيد ميكن اأن 
يب����زغ عدد م����ن الفنانني الذين يعك�ش����ون فى 
اإبداعهم اأ�ش����التهم احل�ش����ارية، ويبدو ىل اأن 
الأوان قد اآن لتحقي����ق هذا املطمح، وقد كنت 
اأنتظر هذه اللحظة لأ�ش����ند اإلي����ك مهمة وزير 
الثقاف����ة، ول تت�ش����ور اأنن����ى كن����ت اأوفدك فى 
مهام موؤقتة اإىل عوا�ش����م اأوروبا اأو فى مهام 
طويلة كعملك الدبلوما�شى فى باري�س وروما 
دون اأن اأ�ش����ع فى اعتبارى ما تتيحه لك هذه 
الفر�س من درا�شة الأن�شطة الثقافية والفنية 
فى اأهم عوا�ش����م الفنون والثقافة فى العامل، 
واإننى اأرى اأنه ما زالت اأمامك رحالت اأخرى 
فى عوا�ش����م اأخرى ت�شيف اإىل ح�شيلتك فى 
ه����ذا املج����ال زادا جديدا، لكنك �ش����تقوم بهذه 
الرح����الت بو�ش����فك وزي����را للثقاف����ة، وهو ما 
�ش����يتيح ل����ك فوائد اأعظ����م واأنت ت�ش����يد اأبنية 

الثقافة والفن فى م�شر. 
واأح�ش�ش����ت اأن عبد النا�ش����ر كاد ي�شيق علّى 
احل�ش����ار واأن مي�س اأوت����ار قلبى، واأن يوقظ 
فى نف�ش����ى الأح����الم والذكريات الت����ى اأخذت 
تله����ب خواط����رى وت�ش����عل فى وجدان����ى قلقا 

ع�شيا على اخلمود.
فقلت له : اأرجو اأن متنحنى فر�شة اأعيد فيها 

النظر. 

فق����ال ىل مبت�ش����ما : ح�ش����بتك تري����د فر�ش����ة 
جترب فيه����ا حظك ف����ى موقع وزي����ر الثقافة، 
وعل����ى كل فليكن لك ما تريد، اأخلد اإىل عزلتك 
ليل����ة اأو ليلتني، على اأن تتذكر اأن قرار رئي�س 
اجلمهوري����ة ل يقب����ل التغيري ال�ش����ريع الذى 

توده اأو الذى كنت توده. 

اأرب����ع  �ش����اعات  بع����د  مودع����ا  و�ش����افحنى 
م����ن النقا�����س ال����ذى كان في����ه بال����غ ال�ش����ر، 
وال����ذى اأعرتف اأنن����ى كنت فيه �ش����ديد العناد 
والت�ش����لب، اجته����ت اإىل بي����ت امل�ش����ري عامر 
ال����ذى هناأن����ى بتعيين����ى وزي����را للثقافة وهو 
يق����ول ىل : ها اأن����ت الآن فى املوقع املنا�ش����ب 
لتكوينك وحتقي����ق اأمنياتك القدمية ل�ش����الح 

الفن والثقافة. 
وح����ني �ش����ردت علي����ه موج����ز ما ح����دث بينى 
وب����ني الرئي�����س ق����ال رحم����ه الل����ه : اإن عب����د 
النا�ش����ر يعتمد عليك ف����ال تخيب اأمله فيك، ثم 
اإن����ه اأوحى لك باأن تاأخذ فر�ش����ة فى ممار�ش����ة 
م�ش����ئوليات هذا املن�شب اجلديد، فاإذا م�شت 
مدة ووجدت اأن هناك عقبات فعلية فى طريق 
اإجن����ازك مل�ش����روعاتك كان من حقك �ش����اعتها 
اأن تطل����ب من الرئي�����س اإعفاءك من املن�ش����ب 
الوزارى. و�ش����اعتها �ش����يوافق الرئي�س دون 
اأن يج����د فى ذلك ما يغ�ش����به علي����ك اأو يخيب 

اأمله فيك، اأما الآن فال يجوز. 
وق����د اعتكفت فى بيتى ليلتني كما اأ�ش����ار علّى 
الرئي�����س، وفى �ش����باح اليوم الثال����ث تلقيت 
مكامل����ة من����ه ي�ش����األنى فيه����ا ع����ن راأي����ى الذى 
انتهي����ت اإليه، فاأجبته قائال : اأ�ش����ارحك اأننى 
حت����ى الآن مل اأح�����س بالراح����ة لقب����ول ه����ذا 
املن�شب، فقال �ش����احكا : هيا اإىل مكتبك على 
برك����ة الل����ه ل تهت����م براح����ة النف�س ه����ذه فاأنا 

كفي����ل بتحقيقها لك. ونظرت بعدها اإىل رفيق 
ال�شالح يو�ش����ف ال�شباعى الذى كان يزورنى 
عنده����ا، ومل اأك����د اأك����رر علي����ه قول����ة جم����ال 
عبد النا�ش����ر حت����ى انفجر �ش����احكا وقال ىل 
مبرحه املعهود الذى كان يت�ش����رب اإىل قلوب 
حمدثي����ه : اأ�ش����رع ي����ا ث����روت، فاأن����ت ل تدرك 
مفه����وم كلمة"الراحة"ف����ى لغة اأهل ال�ش����عيد 
لأنها تعنى اأحيانا"الراحة الأبدية"وما اأظنك 

ترحب بها الآن. 
دخل����ت اإىل مكتب����ى را�ش����يا مبا ق����در ىل وقد 
انح�ش����م ال�ش����راع ال����ذى م����زق نف�ش����ى اأياما 
ثالث����ة، واأخ����ذت اأوط����د الع����زم عل����ى العم����ل 
رغ����م معرفت����ى مبا ق����د يجابهنى م����ن عقبات، 
ورفع����ت �ش����ماعة التليف����ون لأبل����غ الرئي�����س 
جمال اأنى اأحدثه من مكتبى بق�ش����ر عابدين، 
واأح�ش�ش����ت بدفقة احلما�ش����ة فى �شوته وهو 
يطمئننى قائال : تاأكد اأننى �شاأوليك كل الدعم 
والرعاية، فاإنى واثق اأنك �شوف ت�شتطيع اأن 
ت�شكل رباطا وثيقا بني حركة املثقفني وحركة 
الثورة لتخل����ق منهما وحدة فعالة، فنحن فى 
حاج����ة اإىل تع����اون كل املفكرين امل�ش����تنريين 

فى اإحداث التنمية الجتماعية املن�شودة. 
ا�ش����تمهلت الرئي�����س �ش����هرين اأو ثالث����ة اأقوم 
خالله����ا بدرا�ش����ة مبدئي����ة لأو�ش����اع الوزارة 
وتفرعاته����ا حت����ى اأ�ش����ع ت�ش����ورى اخلا�����س 
لالنطالق الثقافى واأح����دد اخلطة التى ميكن 
اأن حتق����ق ه����ذا اله����دف لأعر�ش����ها علي����ه بعد 
اكتماله����ا، فقال ىل م�ش����جعا : تلك هى البداية 
للدرا�ش����ة  الكاف����ى  الوق����ت  فخ����ذ  ال�ش����ليمة، 
والتاأم����ل قبل اأن ت�ش����بح ت�ش����وراتك قرارات 
تو�شع مو�ش����ع التنفيذ، وبداأت اأغرق نف�شى 
فى العمل ليل نهار، وكاأمنا مرت يد �ش����حرية 
عل����ى ذاكرتى فمحت منها تخوفاتى ال�ش����ابقة 

وترددى الذى �ش����رت اأندم على اأنه حدث ىل 
فى فرتة كانت متث����ل نقطة حتول بني عملني 

كليهما له م�شئولياته الكرى. 
ما من �ش����ك فى اأن حكومة الث����ورة قد اهتمت 
بالثقاف����ة من����ذ بداياتها الأوىل فاأ�ش����درت فى 
25 يناي����ر 1956 قانون����ا باإن�ش����اء املجل�����س 
الأعلى للفنون والآداب والعلوم الجتماعية 
ف����ى �ش����كل هيئ����ة م�ش����تقلة اأحلق����ت مبجل�����س 
الوزراء، واأوكلت اإليه تن�شيق جهود الهيئات 
ف����ى  العامل����ة  احلكومي����ة وغ����ري احلكومي����ة 
ميادين الفنون والآداب والعلوم الجتماعية 
وربط هذه اجلهود بع�شها بالبع�س وابتكار 
و�ش����ائل ت�ش����جيع العاملني فى ه����ذه امليادين 
والبحث عن الو�شائل التى توؤدى اإىل تن�شئة 
اأجيال من اأهل الآداب والفنون ي�شت�ش����عرون 
احلاجة اإىل اإبراز الطابع القومى فى الإنتاج 
الفك����رى امل�ش����رى ب�ش����تى األوان����ه ويعملون 
عل����ى التقارب فى الثقافة وال����ذوق الفنى بني 
املواطن����ني مما يتيح لالأمة اأن ت�ش����ري موحدة 
ب�شخ�ش����يتها  التق����دم حمتفظ����ة  ف����ى طري����ق 
وطابعها احل�شارى املميز، وقد عهد القانون 
بريا�شة املجل�س اإىل وزير الرتبية والتعليم، 
وتط����ورت تبعي����ة املجل�����س على م����دى الأيام 
اإىل اأن �ش����ار جزءا م����ن وزارة الثقافة، وبعد 
ذل����ك اأقامت حكوم����ة الثورة وزارة الإر�ش����اد 
القوم����ى الت����ى حمل����ت ب����ني مهامه����ا بع�����س 
ال�ش����ئون الثقافية املحدودة ل�شيما فى جمال 
الفن����ون، وفى عام 1958 ن�ش����اأت اأول وزارة 
للثقاف����ة مب�ش����ر، وكان ه����ذا الإن�ش����اء اإيذان����ا 
باإقدام احلكومة املنبثقة عن الثورة على بذل 
جه����د واع وخمط����ط من اأجل تنظي����م العالقة 
ب����ني الدولة وجه����ود املثقف����ني وا�ش����تثمارها 
وال�شيا�ش����ية  املالي����ة  منجزاته����ا  اإث����راء  ف����ى 

والجتماعية مبنجزات ثقافية وفنية.

فتحى ر�شوان ووزارة الإر�شاد
واحل����ق اأن وزارة الإر�ش����اد القوم����ى - رغ����م 
انح�ش����ار وظيفتها الأوىل فى الدعوة ملبادئ 
الث����ورة والتعري����ف براجمه����ا واجتاهاته����ا 
مه����دت  ق����د   - وال�شيا�ش����ية  الجتماعي����ة 
الطريق حني اأ�ش����افت اإىل مهامه����ا الإعالمية 
حمل����ت  فني����ة  ثقافي����ة  مهم����ة  والتوجيهي����ة 
م����ن اأجله����ا فيم����ا بع����د ا�ش����م"وزارة الثقاف����ة 
والإر�ش����اد القومى"ف����ى 22 فراي����ر 1958، 
للثقاف����ة  الفن����ون واإدارة  فاأن�ش����اأت م�ش����لحة 
والن�ش����ر ومركزا للفنون ال�شعبية وبرناجما 
اإذاعيا على موجة خا�ش����ة �ُش����مى"بالرنامج 
الثانى"يه����دف اإىل الرتفاع بذوق اجلماهري 
واملو�ش����يقى  والف����ن  الأدب  جم����الت  ف����ى 
الرفيعة، وكانت مدة اإر�شاله �شاعتني كل ليلة 
ثم امتدت اإىل ثالث �ش����اعات، وقد كان للعامل 
الفنان الدكتور ح�ش����ني فوزى ف�شل امل�شاركة 
باجله����د الأ�شا�ش����ى الواع����ى ف����ى ه����ذا العمل 

الطليعى اجلليل. 
واأود بادئ ذى بدء اأن اأ�شجل اإميانى باأن اأى 
اإجن����ازات علمية اأو عملي����ة، فكرية اأو فنية ل 
ميك����ن اأن تولد م����ن فراغ واإمنا هى ح�ش����يلة 
اأفكار واآم����ال وجهود اأجيال من املثقفني على 
مر ال�ش����نني، وحني ا�ش����طلعت بع����بء وزارة 
الثقاف����ة للم����رة الأوىل )م����ن نوفم����ر 1958 
اإىل �ش����بتمر 1962( وجدت الفر�شة اأمامى 
مواتي����ة لكى اأ�ش����يف اإىل تلك اجلهود الأوىل 
جهودا اأخرى واجبة تتم ما فات، ولقد وفقنى 
الله اأن وجدت مناخا مهياأ بف�شل اهتمام اأهل 
العلم والفن والثقافة وعلى راأ�ش����هم اأ�ش����تاذنا 
النابه"فتح����ى ر�ش����وان"الذى حققت وزارة 
الثقافة والإر�شاد القومى فى عهده اإجنازات 
فنية عظيمة فيها اجلدة، والبتكار، واأر�ش����ت 
اأ�ش�ش����ا للفن����ون على قاعدة �ش����حيحة بالرغم 
من ق�ش����ر املدة التى توىل خاللها م�شئوليتها 

اجلديدة. 

نواة وزارة الثقافة 
وما اإن اأخذت اأم�ش����ى ف����ى مهمتى حتى تبني 
ىل م����ن الدرا�ش����ات الأوىل اأن����ه مل يك����ن ثم����ة 
جه����از ثقافى قائ����م له تقالي����ده العريقة بحكم 
امت����داد عم����ره الطويل ع����ر التاري����خ اإل فى 
جمالني اثنني هم����ا الكتاب والآثار، اأعنى دار 
الكت����ب وم�ش����لحة الآثار، اأما ما ع����دا ذلك فلم 
يكن �ش����وى نوات����ني اإحداهما اأدبي����ة واأخرى 
فني����ة، اأما النواة الأدبية فقد غر�ش����تها وزارة 
عام����ة  اإدارة  باإن�ش����ائها  والتعلي����م  الرتبي����ة 
للثقافة ان�ش����مت بع����د بهيئاته����ا املختلفة اإىل 
وزارة الثقاف����ة، واأم����ا الن����واة الفني����ة فه����ى 
م�ش����لحة الفنون التى اأن�ش����اأها �شلفى"فتحى 
ر�ش����وان"كما قدم����ت لرتع����ى فنون امل�ش����رح 
وال�ش����ينما والفنون الت�ش����كيلية، وا�شتحدث 
م����ن ه����ذه امل�ش����لحة الولي����دة جه����ازا ل����ه من 
املرونة والق����درة على النطالق والتحرر من 
القيود النمطية املعتادة ما يتيح له النف�شاح 
و�شط احلقول الثقافية العري�شة على النحو 

الذى يفى بتطلعات �شعبنا وحاجاته. 

ثروت عكاشة يرصد مالمح سياسته 
الثقافية 

◄

عبد النارص قال ىل : مهمتك 

هى متهيد املناخ الثقاىف 

إلعادة صياغة الوجدان 

املرى.. وتذكر أن بناء 

املصانع سهل.. ولكن بناء 

اإلنسان صعب جدا!

مل يكد يحل مساء الثامن من 

أكتوبر 1958 حتى كنت يف 

رفقة زوجتي نشغل مقعدين 

يف الصفوف األويل من دار 

األوبرا بروما يك ال تفوتنا لفتة 

أو همسة تبدو من املغني 

املوهوب بوريس كريستوف 

الذي كان يقدم أوبرا دوريس 

جودفون. 

وظلت األلحان ترتدد يف 

وجداننا بعد انتهاء العرض 

حتى امتدت يدي إيل مفتاح 

جهاز الراديو ألستمع كالعادة 

إىل نرشة أخبار الحادية عرشة 

من إذاعة القاهرة، فإذا بالخرب 

األول الذي يحمل مفاجأة 

مذهلة فقد كانت القاهرة 

تذيع قرار تشكيل حكومة 

جديدة تضم بني أعضائها 

اسمي وزيرا للثقافة واإلرشاد 

القومي بدال من املنصب الذي 

كنت أشغله آنذاك وهو سفري 

مر يف روما.

من مذكراته في وزارة الثقافة
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وكان ه����ذا مم����ا مه����د ىل اأن اأم�ش����ى ف����ى اأداء 
ر�ش����التى عندم����ا ا�ش����طلعت باأعب����اء الوزارة 
فوجدت بني يدى هاتني النواتني، وكان علّى 
اأن اأرعاهم����ا الرعاي����ة احلق����ة واأن اأطورهم����ا 
حتى ت�شبح ثمارهما يانعة مظلة تعم الوطن 
امل�ش����رى والعربى، ه����ذا الع����بء الكبري كان 
يقت�ش����ى م����ن ال����وزارة حينذاك لك����ى حتققه 
وتبل����غ به املدى جهدا اأى جهد، لذلك ارتبطت 
باملثقف����ني لتفي����د منهم اأول ف����ى اإدارة اأعمالها 
الثقافي����ة، ث����م لرتبط م����ا بينه����ا وبينهم حتى 
تهيئ لهم املج����ال اخلا�����س لإنتاجهم فرتعاه 

الوزارة وتكفله. 
واإذا نظرن����ا اإىل التاري����خ ال����ذى اأن�ش����ئت فيه 
وزارة الثقاف����ة وه����و ع����ام 1958 لعرفنا اأنها 
مل تكن اإل فى طور الن�ش����وء، بل لقد عاب هذا 
الط����ور ف����ى راأي����ى ارتباطها مبا كان ي�ش����مى 
وزارة الإر�ش����اد القوم����ى الت����ى حتولت فيما 
بع����د اإىل وزارة الإع����الم �ش����اخلة معه����ا دار 
الإذاع����ة وهيئة ال�ش����تعالمات، اأى اأن وزارة 
الثقافة مل تن�ش����اأ حاملة مهامها الذاتية اإل قبل 
ت�ش����لمى �شئونها بثمانية �ش����هور، وهى فرتة 
�ش����ئيلة مل يكن من املمكن اأن حتقق اأكرث مما 
حققت����ه، والذى يعتر ب����كل املقايي�س اإجنازا 
قيم����ا ملحوظ����ا، له����ذا قر ف����ى وعي����ى اأن على 
هذه ال����وزارة الوليدة اأن تخلق وتن�ش����ئ فى 
�ش����تى املجالت قدر ا�ش����تطاعتها، وا�شطرت 
له����ذا اأن تتحمل عبء الإن�ش����اء والإنتاج معا، 
وه����و اأمر تن����وء به اأى قدرة مهم����ا عظمت اإن 
مل ت�ش����تعن باملثقفني اأنف�ش����هم لأنهم اأ�شحاب 
الق�شية، وكان لزاما عليها اأن جتند اأكر عدد 
منهم وت�شلم اإليهم قيادات اأجهزتها الثقافية، 
غري اأن تلك القيادات كانت تقت�شى من هوؤلء 
املثقف����ني اأعم����ال اإداري����ة اإىل جان����ب اأعمالهم 
الثقافية، وهذان العمالن معا كانا ي�شتنفدان 
جه����ود ه����وؤلء املثقفني، الأمر ال����ذى مل يرتك 
له����م اأحيانا فراغ����ا كافيا يوؤدون في����ه اأعمالهم 
الثقافية اخلا�شة، وكانت هذه ت�شحية منهم 
لها �ش����اأنها ول معدل للوزارة عنها، فمن اأوىل 

بخدمة الثقافة من املثقفني؟ 
النا�ش����ر  عب����د  جم����ال  كان  احل����ظ  وحل�ش����ن 
معني����ا مب�ش����ائل الثقاف����ة، حري�ش����ا على دعم 
امل�ش����روعات الثقافي����ة، موؤمن����ا ب����اأن ازده����ار 
الثقاف����ة ي����وؤدى ف����ى جم����ال الفك����ر م����ا يوؤديه 
الت�ش����نيع الثقيل فى قطاع ال�شناعة، �شغوفا 
ب����اأن ي����رى للقل����م ر�ش����الة ف����ى �ش����حذ وجدان 
الأم����ة ل تق����ل ع����ن ر�ش����الة املدفع ف����ى حماية 
ح����دود الوطن، وف����ى تعانقهما مع����ا ما يتيح 
لالأم����ة التط����ور والرتق����اء، ول نن�ش����ى اأن����ه 
للم����رة الأوىل فى التاريخ امل�ش����رى قد اأن�ش����اأ 
وزارة للثقاف����ة واأخرى للبح����ث العلمى اأثناء 

ا�شطالع الوزارة باأعبائها.

وكان وا�ش����حا م����ن بداي����ة الأم����ر اأن اله����دف 
الذى ينبغى و�شعه ن�ش����ب اأعيننا هو رعاية 
الوج����دان القوم����ى وتغذيت����ه وتنميته، ومع 
ذل����ك فق����د كان اأمامن����ا طريق����ان ل منا�س من 
اأن ن�ش����لكهما مع����ا وفى الوقت نف�ش����ه، اأولهما 
الطري����ق  ويرم����ى  طوي����ل.  والآخ����ر  ق�ش����ري 
الق�شري اإىل اإمتاع املواطنني بالثمار العاجلة 
للثقاف����ة الت����ى تتن����وع ب����ني م�ش����رحية جيدة 
وفيل����م ممت����از ولوحة اأخ����اذة وكت����اب ممتع 
وبح����ث لمع اإىل غ����ري ذلك من ثم����ار الثقافة، 
اأما الطريق الطويل فيق�ش����د اإىل تن�شئة جيل 
تن�ش����ج على يدي����ه هذه الثمار، �ش����واء خارج 
ال����وزارة اأو داخله����ا باإن�ش����اء املعاه����د الفنية 
لرتبي����ة جيل جدي����د م����ن الفنان����ني املبدعني، 

فمهمة ال����وزارة هى ا�شتك�ش����اف املواهب فى 
كل حق����ل ورعايتها وتي�ش����ري ال�ش����بيل اأمامها 
للخلق والإبداع، هذا اإ�ش����افة اإىل ا�شطالعها 
باإقام����ة امل�ش����روعات الثقافي����ة الك����رى التى 
ل يق����وى لها الأف����راد، بل اإن ه����ذا هو واجب 

الوزارة الأول.

ال�شيا�شة الثقافية 
واإذا كان����ت الإجن����ازات الثقافي����ة ل تن�ش����اأ - 
كم����ا �ش����بق اأن ذك����رت - م����ن ف����راغ، فكذلك ل 
ميك����ن انبث����اق اأى �شيا�ش����ة ثقافية م����ن اأفكار 
ع�ش����وائية اأو ن����زوات فردية عاب����رة، بل لبد 
اأن تك����ون منبثق����ة م����ن مبادئ را�ش����خة حتدد 
م�ش����ارها وترعاه كما حت����دد اأهدافها مرحليا 
وا�ش����رتاتيجيا، وال�ش����وؤال التقلي����دى ال����ذى 
يط����رح نف�ش����ه دائما عند مناق�ش����ة مو�ش����وع 
الثقاف����ة هو ماهي����ة الثقاف����ة اأو تعريفها، ولن 
اأثق����ل عل����ى ق����ارئ ه����ذه ال�ش����طور باخلو�س 
فى هذه التفا�ش����يل لأن احلديث ع����ن الثقافة 
الي����وم جت����اوز ه����ذا ال�ش����وؤال التقلي����دى اإىل 
الثقافي����ة"اأو  هو"ال�شيا�ش����ة  اآخ����ر  �ش����وؤال 
الإط����ار الع����ام للعم����ل الثقافى، وذل����ك بعد اأن 
الو�ش����ول  اأن  واملثقف����ون  الباحث����ون  وج����د 
اإىل تعري����ف حم����دد للثقافة لي�س اأمرا �ش����هال 
اأو ي�ش����ريا اأو متفق����ا علي����ه متام����ا، فطرق����وا 
امل�ش����كلة باأ�ش����لوب اأك����رث كيا�ش����ة وذكاء م����ن 
خالل"ال�شيا�ش����ة الثقافي����ة"، ب����ل اإن منظم����ة 
اليون�ش����كو ح����ني دع����ت اإىل مناق�ش����ة من هذا 
القبيل مل ت�ش����تطع اأن تفرت�س اأن هناك �شيئا 
واحدا ميكن اأن ي�شمى"ال�شيا�ش����ة الثقافية"، 
لأن هذه ال�شيا�ش����ة الثقافية تختلف من مكان 
اإىل اآخر، وعلى اأ�شا�س هذا الختالف ت�شبح 
هناك مناهج اأو �شيا�ش����ات ثقافية ل �شيا�ش����ة 
ثقافية عاملية واحدة ميكن اأن توحد اأو تعمم 
اأو تو�ش����ع فى قالب قابل للنقل من مكان اإىل 
مكان والتطبيق فى مواقع متفرقة من الدنيا، 
فال�شيا�ش����ة الثقافي����ة لي�ش����ت قالبا ت�ش����ب فيه 
الأ�ش����ياء، ول هى كيان مادى ميكن اأن يقا�س 
بالطول اأو العر�س اأو العمق، وما هى باملادة 
حتكمها الأرقام والإح�ش����اءات اأو تدل عليها 
الر�ش����وم البيانية، ومع ذلك كان علينا ونحن 
ن�شع تفا�ش����يل اخلطة التى جت�شد �شيا�شتنا 
الثقافية املتوائمة مع ال�شيا�ش����ة القت�ش����ادية 
والجتماعي����ة للدول����ة اأن نلج����اأ اإىل الأرق����ام 
والو�ش����ائل الريا�ش����ية، فل����م يكن م����ن املمكن 
حتدي����د تكالي����ف امل�ش����روعات الثقافي����ة دون 
ا�ش����تخدام الأرقام مع اإمياننا باأن العائد منها 
ل ميك����ن حتديده رقميا بل ل����ه معايري اأخرى 
لتقيي����م ج����دواه، فلي�س م����ن املنطق����ى قيا�س 
نتائ����ج عر�����س م�ش����رحية ذات م�ش����توى فنى 
رفي����ع مبا حتققه من دخ����ل، ذلك اأن املفرو�س 
األ يقب����ل على م�ش����اهدة مثل هذه امل�ش����رحية 
اإل عدد قليل من املثقف����ني، غري اأنه من املوؤكد 
اأن هذا العدد القليل �ش����ينب�س ب�شجنة فكرية 
وعاطفي����ة عميقة التاأثري اإىل حد اأنه ميكن اأن 
ت�شفر م�شاهدتها عن تغيري جذرى فى مفهوم 
م����ن املفهوم����ات ال�ش����ائعة اأو ف����ى ع����ادة م����ن 
العادات القائمة، وقد توحى اإىل من �شاهدها 
م����ن كتاب ونقاد فنانني باإب����داع اأعمال اأخرى 
اأبعد اأثرا منها لدى اجلماهري واأو�شع انت�شارا 
بني �شفوفهم، كذلك ثمة �شعوبة اأ�شا�شية فى 
حتديد امل�شتوى الثقافى �شواء على ال�شعيد 
القوم����ى اأو على ال�ش����عيد العاملى، لأن قيا�س 
الرقى يقت�شى دائما عقد املقارنة بني ما ن�شل 
اإليه وما ي�ش����ل اإليه �شوانا فى جمال الثقافة، 
وه����ذه املقارن����ة حتت����اج معيارا ثابت����ا نقي�س 

به، فنح����ن اإذا اأخذن����ا امليزانيات املر�ش����ودة 
للثقاف����ة معيارا له����ذا القيا�س لكت�ش����فنا على 
الف����ور اأنه����ا ل تف����ى بالغر�س كام����ال، فعندما 
نقول على �شبيل املقارنة اأن ال�شويد وبولندا 
تخ�ش�شان 1% من امليزانية القومية لالأعمال 
الثقافي����ة بينم����ا تخ�ش�����س فرن�ش����ا 43% م����ن 
ميزانيتها القومية للن�ش����اط الثقافى نكت�شف 
اأننا قد ارتكبنا خط����اأ مركبا، لأن الأرقام على 
هذا الوجه ل ت�شلح للمقارنة، فمقارنة اأرقام 
الب�شط وحدها ل تدل على �شئ، ف�شال عن اأن 
مفردات رقم الب�ش����ط ل ت�شم الأن�شطة نف�شها 
فى هذه البالد كلها، فبينما ت�شتمل فى فرن�شا 
على جهاز الوثائق القومية مثال ول ت�ش����تمل 
عليه����ا ف����ى بولندا، ت�ش����م احل����رف الفنية فى 
بولندا ول ت�ش����مها فى فرن�شا. كذلك فاإن رقم 
املق����ام متغري لأن جممل امليزانية الثقافية فى 
ه����ذه البالد لي�����س واحدا، وعلى ه����ذا النحو 
نكت�ش����ف اأنن����ا قد اخرتن����ا معي����ارا واحدا فى 
مظهره، ولكنه متغري فى تف�ش����يله مبا يوؤدى 

اإىل نتائج غري دقيقة.
على اأن ال�ش����ئ املحقق هو اأن الجتاه العاملى 
قد ا�شتقر على اأن ال�شيا�شة الثقافية يجب اأن 
ترتب����ط باخلطة ال�ش����املة للتنمية، اأو مبعنى 
اآخ����ر ينبغ����ى اأن ترتب����ط ال�شيا�ش����ة الثقافي����ة 
بال�شيا�ش����ة القت�ش����ادية للمجتمع وبالتطور 

العلمى والتكنولوجى فيه. 

التكافوؤ الوجدانى 
وهك����ذا ب����داأت وزارة الثقافة خطته����ا التالية 
انطالقا من اإميان عميق باأن دورها ل ينبغى 
اأن يكون قا�ش����را على تقدمي امل�شتوى الرفيع 
من املتع العقلية للطبق����ة القادرة على التمتع 
بها فح�ش����ب، بل يجب اأن يكون لها دور فعال 
فى حتقي����ق اأكر قدر م����ن التكاف����وؤ العقالنى 
يتحق����ق  ول����ن  مع����ا،  اآن  ف����ى  والوجدان����ى 
التكاف����وؤ العقالن����ى اإل باأن ي�ش����اع ب����ني فئات 
املجتم����ع بق����در الإم����كان ق�ش����ط متق����ارب من 
املع����ارف، كما لن يتحقق التكاف����وؤ الوجدانى 
اإل ب����اأن ي�ش����اع بينهم قدر م�ش����رتك من تذوق 
الفنون وا�شت�ش����فاف اأ�شرارها، ولي�س معنى 
ذل����ك بطبيع����ة احل����ال اأن نهب����ط بالثقافة اإىل 
م�ش����توى اجلماهري العري�ش����ة، واأن نق�ش����ى 
عل����ى مظاه����ر التف����وق والإبداع حت����ى يكون 
كل �ش����ئ فى ق����درة املجموعات الوا�ش����عة من 
النا�س، فال�شيا�ش����ة الثقافي����ة ينبغى اأن تكون 
من احلذق بحيث ت����درك اأنها لو فعلت ذلك ملا 
حقق����ت التكاف����وؤ الثقاف����ى بل وقف����ت فى وجه 
التطور في�شبح اإن�ش����ان الع�شر متخلفا، فاإن 
طبيع����ة الثقافة من ناحي����ة ودميقراطيتها من 
ناحية اأخرى تقت�ش����يان التط����ور اإىل الأمام، 
عل����ى اأن تي�ش����ر للجمه����ور احل�ش����ول عليه����ا 
دون عناء، وتلك م�ش����ئولية الدولة، فهى التى 
تتحم����ل ع����بء تطوي����ر الإنت����اج الثقاف����ى من 
ناحي����ة وتي�ش����ريه للنا�س من ناحي����ة اأخرى، 
فتتحقق بذلك الركيزتان اللتان ت�شتند اإليهما 
الثقاف����ة : التق����دم امل�ش����تمر ف����ى غ����ري ت����راخ، 
وحتقي����ق التكافوؤ العقالن����ى والوجدانى فى 
املجتمع، وهو ما يقت�ش����ى من الدولة التفكري 
فى �شيغ جديدة مب�شطة تقدم من خاللها هذه 
املت����ع القيم����ة، وي�ش����بح من واج����ب الفنانني 
واملثقفني اأن ي�ش����اركوا الدولة فى الو�ش����ول 
اإىل �ش����يغ مالئمة يقدمون به����ا ثمرات الفكر 
وزه����ور الفن على اأو�ش����ع نط����اق وفى اأرحب 
دائرة دون امل�ش����ا�س بامل�ش����تويات ذات القيم 
الكرى ف����ى الإبداع الثقاف����ى اإل دفعا لها اإىل 
مزيد من التفوق والإج����ادة، على هذا النحو 

ت�شبح الثقافة عامال فعال ورئي�شا فى تكوين 
الت����ى تتوق����ف  للتنمي����ة  ال�ش����املة  ال�شيا�ش����ة 
اإىل ح����د بعيد على ق����درات النا�����س وتفوقهم 
ومنوه����م العقل����ى والعاطف����ى، وكلم����ا زادت 
ه����ذه القدرات زادت قدرة املجتمع على النمو 
القت�ش����ادى وكلما زادت درجة منو املجتمع 
زادت حاج����ة اأف����راده اإىل الثقاف����ة.. وحلق����ة 
مفرغة تدور حول نف�ش����ها ف����ى انتظام مرتب 
ل يختل، اإذن فال�شيا�ش����ة الثقافي����ة ينبغى اأن 
تك����ون ج����زءا ل يتجزاأ م����ن �شيا�ش����ة التنمية 
ال�شاملة تتاأثر بها وتوؤثر فيها، كما اأنها تتاأثر 
بالتطور التكنولوج����ى للمجتمع وتوؤثر فيه، 
وانطالق����ا من هذا املنطلق وا�ش����تلهاما لروح 
الث����ورة حاولنا ح�ش����ر احتياج����ات جمتمعنا 
اإمكاني����ات  م����ن  لدين����ا  م����ا  وتب����ني  الثقافي����ة 
مادية وب�ش����رية ق����ادرة على العط����اء، وهكذا 
وبع����د درا�ش����ة متاأنية جتلت لن����ا احتياجاتنا 

ل�شتكمال اأجهزتنا الثقافية.
وكم����ا قدم����ت ف����اإن طبيع����ة الثقافة اأنه����ا كيان 
معن����وى وا�ش����ع وف�ش����يح، وهى كذل����ك كيان 
ح�ش����ا�س ودقي����ق، وطبيع����ة ه����ذا �ش����اأنها ق����د 
ترف�س الأرقام وتاأبى التقيد بالإح�ش����اءات، 
كذل����ك اأع����رتف اأن ح�ش����ر احتياج����ات الفك����ر 
العام والوج����دان القوم����ى واإرادة اجلماعة، 
بل ح�ش����ر ذل����ك جميعه بالن�ش����بة للف����رد لي�س 
م����ن الأم����ور ال�ش����هلة الهين����ة، كما اأن ح�ش����ر 
الإمكان����ات ل يق����ل عن ذل����ك �ش����عوبة، ولهذا 
الأ�شا�ش����ية  العنا�ش����ر  ه����ى  ه����ذه  اأن  فطامل����ا 
الالزمة لو�شع �شيا�شة ثقافية ف�شيظل و�شع 
هذه ال�شيا�ش����ة م�شكلة ع�شرية احلل اإذا اأردنا 
لها حتديدا كامال �ش����ليما، واأعرتف اأي�ش����ا اأن 
اأى حماول����ة فى هذا ال�ش����بيل ل تع����دو كونها 
حماول����ة، ح�ش����بها اأن حتاط بكل الدرا�ش����ات 
املمكنة، ففى هذه ال�شاحة النف�شية ال�شا�شعة 
لعل اأغنية اأو ن�ش����يدا يكون له من ال�شحر فى 
توجيه املجتمع اأ�ش����عاف ما لأفالم ال�ش����ينما 
وامل�شرحيات والكتب واملقالت، ولعل لوحة 
م�شورة واحدة تدخل �شجل اخللود لت�شيف 
اإىل الذوق العام عن�شرا رائدا فى الإح�شا�س 
باجلم����ال، من يحكم ه����ذا وكيف يحكمه؟ تلك 
هى م�شكلة الثقافة و�شعوبة و�شع ال�شيا�شة 

الثقافية.

موؤمترات املثقفني 
عل����ى اأن����ى مل اأدع اإميان����ى ب�ش����رورة التكافوؤ 
الثقافى اأن يظل حبي�شا فى نف�شى فح�شب، بل 
لقد حر�شت احلر�س كله على اأن اأ�شرك غريى 
مع����ى فى ال����راأى، فمنذ اليوم الأول لت�ش����لمى 
مه����ام وزارة الثقاف����ة ع����ام 1958 وجدتن����ى 
ممتلئ����ا رغبة فى الت�ش����ال بكبار املثقفني فى 
م�ش����ر حتى ل تكون �شيا�شة الوزارة �شيا�شة 
فوقي����ة، وراأي����ت ف����ى النهاي����ة وبعد ع����دد من 
اللقاءات اأن اأن�ش����ب �ش����كل اأ�شتطيع من خالله 
التع����رف عل����ى م�ش����اكل املثقف����ني واأمانيه����م، 
وال�ش����عوبات التى يالقونه����ا واحللول التى 
يت�ش����ورونها والو�شع الأف�ش����ل الذى ميكن 
اأن تت�شكل عليه وزارة الثقافة واأهم اإداراتها 
واأجهزته����ا، وكل ما كان ي�ش����غل ب����ال املثقفني 
وكل ما كان ي�ش����غل ب����اىل اأنا نف�ش����ى.. راأيت 
اأن التع����رف عل����ى ه����ذا كله من اأف�ش����ل طريق 
هو ح�ش����د اأكر ع����دد م����ن الفنان����ني والكتاب 
واملثقفني وع�شاق الثقافة والفنون والعاملني 
فى جم����الت بث الثقاف����ة وتوزيعها ومتابعة 
اأن�ش����طتها فى"موؤمتر عام"مل األبث اأن دعوت 
اإلي����ه فى �ش����هر مار�����س 1959 ب����دار الأوبرا، 
حيث توا�شلت جل�ش����ات احلوار اجلاد طيلة 

اأ�ش����بوع كامل ف����ى اجتماعات عام����ة واأخرى 
متخ�ش�ش����ة فى جلان نوعية حمدودة العدد، 
وكان م����ن نت����اج ه����ذا املوؤمتر الثقاف����ى العام 
اأن تك�ش����فت لن����ا الروؤية الثقافي����ة من خمتلف 

الفئات.
واأرى اأن ه����ذه اللق����اءات ق����د طماأنتن����ى اإىل 
�شدق حد�ش����ى من خالل جتربتى ال�شخ�شية 
فى تذوق ودرا�ش����ة الأعمال الثقافية والفنية 
والتى طالت عدة اأعوام اأم�ش����يتها فى اأنحاء 
اأحيان����ا  وم�ش����تقرا  اأحيان����ا  جائ����ال  اأوروب����ا 
اأخ����رى، اإذ كان����ت ه����ذه التجربة قد ر�ش����خت 
فى نف�ش����ى األوانا من الجتاهات التى اأنارت 
اأمام����ى ال�ش����بيل الذى يتعني عل����ىَّ اأن اأختطه 
من خالل م�ش����ئوليتى بالوزارة، وما من �شك 
فى اأن كل م�ش����ئول فى مكانه عل����ت به املنزلة 
اأو دن����ت لبد من اأن يكون له طابعه فى مكانه 
واإل م����ا ا�ش����تطاع اأن يحق����ق �ش����يئا ل����ه قيم����ة 
وتاأتى فى مقدمة هذه الجتاهات النظرة اإىل 
املثقف نظرة اإن�ش����انية مرده����ا اإىل اإميان باأن 
الثقافة حافز للب�ش����ر على الت�ش����امن من اأجل 
الرتق����اء مب�ش����توى رفاهيته����م، وبهذا تكون 
الثقافة اأعلى قيمة للمتعلمني وغري املتعلمني 
على ال�شواء، فعلى حني ي�شعى املتعلم حل�شد 
ذهنه باملعلومات ي�ش����عى املثقف اإىل الرتقاء 
بذوق����ه ومداركه بل واإىل حت�ش����ني م�ش����توى 
اأدائ����ه حتى ف����ى عمله املتخ�ش�����س مما يكون 
ل����ه اأثر فى اإحداث تغيري جوهرى فى املحيط 
ال����ذى يعي�س فيه، ولهذا تتح����دد قيمة الثقافة 
مب����دى م�ش����اهمتها فى تغيري جم����رى احلياة 
والرد على حتديات الع�ش����ر ودف����ع الأحداث 

فى اجتاه حتقيق اأحالم الب�شرية.

حق احلرية..
واإذا كان الفنان هو جت�شيد للحرية والإبداع 
فاإن مهمته الأوىل فى الوقت نف�ش����ه هى تاأكيد 
ح����ق الإن�ش����ان فى احلري����ة، ومن هن����ا القول 
ب����اأن احلرية لي�ش����ت ح����ق الكت����اب والفنانني 
واملفكرين فح�شب بل هى واجبهم اأي�شا لأنها 
وظيفتهم فى املجتمع وما اأظن وزارة الثقافة 
قد حادت عن هذا املعنى الذى ر�شمته لنف�شها 
اللهم اإل ف����ى القليل النادر الذى ل يعد، وذلك 

حتت ظروف قاهرة. 
هكذا اأجمع املفكرون على اأن الفنان احلقيقى 
ه����و الفن����ان احل����ر، واأن الدول����ة اإذا �ش����خرت 
الفن����ان لأه����داف عاجل����ة فاإنه����ا تك����ون بذل����ك 
ق����د قدم����ت ثروته����ا كله����ا للحا�ش����ر معر�ش����ة 
م�شتقبلها لل�شياع، وهو ما مل يحدث قط اأيام 
ا�ش����طالعى مب�ش����ئولية وزارة الثقاف����ة، فلقد 
ترك����ت الدولة ال�ش����عراء والأدب����اء والفنانني 
اأح����رارا يتحدث����ون بلغته����م اخلا�ش����ة عل����ى 
هواهم ف����ى الغال����ب اإل فيما ن����در، علها تعني 
املجتم����ع الث����ورى عل����ى روؤي����ة اآف����اق اأبع����د، 
وت�ش����هم فى اأن ي�ش����دروا عن اأنف�شهم ما فيها 
م����ن اإب����داع وخل����ق دون �ش����غط اأو توجي����ه، 
وتتي����ح له����م فر�ش����ة الندم����اج ف����ى م�ش����اكل 
جمتمعه����م والتع����رف عل����ى جوان����ب احلياة 
املختلف����ة في����ه حت����ى ي����زداد وعيه����م بالتطور 
الجتماعى، تاركة لهم بعد ذلك حرية الإبداع 
والتعب����ري، فالفنان احلق ف����ى غري حاجة اإىل 
اأن نوج����ه فك����ره اأو نلقن����ه اإح����دى العقائ����د، 
فه����و ينتمى اإىل ع�ش����ره ويعي�س فيه بح�ش����ه 
املرهف وب�ش����ريته الناف����ذة، وكلما غا�س فى 
اأعماق جمتمعه اأح�س باجلماعية الإن�ش����انية 

وانتقلت اإىل قلبه نب�شات الآخرين. 
على اأنه فى ع�شر ال�شعوب الذى نعي�شه الآن 
ل ميكن اأن تزدهر ثقافة قومية ل تعر عن كل 

فئ����ات املجتمع الذى متثله، اإذ م�ش����ى الوقت 
ال����ذى كان����ت طبقة واح����دة �ش����ائدة تعر فيه 
عن املجتمع، وغدا اجلميع ي�ش����كلون �شورة 
الكي����ان الثقافى لالأمة، فاإذا خل����ت الثقافة من 
تاأث����ري فئة م����ن الفئ����ات اأو من ن�ش����يبها فيه، 
فه����ى اإذن ثقافة ينق�ش����ها ال�ش����مول، فال ميكن 
ت�شور اإمكان قيام نه�شة ثقافية قبل حماولة 
اإزالة احلواجز القا�ش����ية والفوا�ش����ل املنيعة 
ب����ني طبق����ات املجتمع، وم����ا اأكرث الأ�ش����وات 
الت����ذوق  اأن حواج����ز  انطلق����ت تزع����م  الت����ى 
ل����ن ت����زول ب�ش����هولة لأن الع����وام م����ن النا�س 
ل����ن يفهم����وا البالي����ه على �ش����بيل املث����ال ولن 
اأق�ش����ى  واأن  امل�ش����رح،  لروائ����ع  ي�ش����تجيبوا 
م����ا ميكننا اأن نخ����دم به الفئات ال�ش����عبية هو 
اأن نق����دم له����ا �ش����ورا م����ن البهرج����ة الزائف����ة 
حتتوى على البع�س الي�ش����ري م����ن التثقيف، 
وه����ذا راأى مل ناأخذ ب����ه، وجلاأنا اإىل التجربة 
عل����ى اأر�����س الواقع فاأقمنا عرو�ش����ا خا�ش����ة 
للعم����ال قدمنا فيه����ا على م�ش����رح دار الأوبرا 
عام 1960 فا�ش����ل الباليه م����ن اأوبرا"الأمري 
واأوبريت"الأرمل����ة  اإيجور"لبورودي����ن 
الطروب"املعّرب����ة لفرانزليهار، ف����اإذا اآثارهما 
ف����ى نفو�ش����هم ل تقل كث����ريا ع����ن اآثارهما فى 
مرتادى الباليه والأوب����را من نخبة املثقفني، 
كم����ا اأن باليه"نافورة باختا�ش����ى �ش����راى"مل 
ي�ش����تقبل فى القاهرة مبثل احلما�س والإكبار 
الذى ا�ش����تقبله به اأهاىل اأ�ش����وان والعاملون 
فى ال�ش����د العاىل بق�ش����ر الثقافة باأ�شوان فى 
نهاية عام 1966، وبنف�س احلما�س ا�شتقبلت 
فرق الرق�����س املتطورة فى حمافظ����ات نائية 
كمحافظ����ة البح����ر الأحم����ر ون����دوات الأفالم 

التى اأقيمت فى الريف للفالحني. 

الفجوة بني املثقفني وغريهم 
لق����د اأك����دت ه����ذه التج����ارب وجت����ارب اأخرى 
اأن الفج����وة ب����ني املثقفني وغ����ري املثقفني فى 
م�ش����توى الت����ذوق الفن����ى لي�ش����ت عل����ى مث����ل 
اإذا  ال����ذى ي�ش����وره البع�����س  ه����ذا الت�ش����اع 
م����ا تعهدن����اه �ش����ادقني بالرعاي����ة وحماول����ة 
الرتف����اع بذوق����ه، فامل�ش����كلة احلقيقي����ة التى 
تعرت�س اإزالة احلواجز الثقافية فى املجتمع 
لي�ش����ت عجز ال�ش����عب عن تذوق الف����ن الرفيع 
بقدر ما هى عج����ز الفن الرفيع عن م�س القيم 
ال�ش����عبية ومتثله����ا والتعب����ري عنه����ا، ومن ثم 
كان ل �ش����بيل اإىل اإزال����ة احلواج����ز الثقافي����ة 
ب����ني فئ����ات الأم����ة اإل باإتاح����ة تفاعل �ش����ادق 
م�ش����تمر بينها وبني �ش����ور الفن الرفيع وهو 
تفاع����ل �شي�ش����تفيد من����ه ال�ش����عب ب����ال جدال، 
ولكن الفنانني �شي�ش����تفيدون اأك����رث لأنهم فى 
ت�شورى �شيجدون لدى ال�شعب مادة لعملهم 
اأغ����زر من كل م����ا خطر بخياله����م وقيما اأعمق 

من كل ما حلموا به.
ومعن����ى ذل����ك اأن تطوي����ر الثقاف����ة الإقليمي����ة 
ل يق����ل اأهمي����ة عن نق����ل ثقافة العا�ش����مة اإىل 
الأقالي����م، وكان خ����ري ما ميهد له����ذا ويوؤكده، 
ويوثقه هو اإقامة الق�ش����ور الثقافية بدءا من 
ع����ام 1959 وبث قوافلها ف����ى مناحى الريف 
البعي����د، وكانت ه����ذه هى امل����رة الأوىل التى 
�ش����هدت فيها م�ش����ر الق�ش����ور الثقافية والتى 
اأ�ش����بحت بعد �ش����يوعها فى اأنحاء الوطن كله 
مظه����را من املظاهرة احل�ش����ارية الوا�ش����حة 
املع����امل، بل اإنى لأذهب اإىل اأبعد من ذلك حني 
اأوؤكد اأنه ل �ش����بيل اإىل ارتقاء وجدان ال�شواد 
الأعظ����م م����ن ال�ش����عب اإل من خ����الل اجتذابه 
مل�ش����اهدة الأعم����ال الفنية الرفيعة امل�ش����توى، 
واإل ف�ش����تظل اجلماهري على نف�س م�شتواها 

احل����اىل طامل����ا حجبن����ا الف����ن الراق����ى عنه����ا، 
وظللنا نالحقهم بالأعمال امل�ش����فة الغثة التى 

ت�شبع نهم الغرائز الدنيا. 

الثقافة واملجتمع 
ل  بع�ش����رها  الثقاف����ة  ارتب����اط  كان  واإذا 
ينف����ى احتواءها عل����ى قيم خال����دة على مدى 
الع�ش����ور، ف����اإن ارتباطه����ا مبجتمعها ل ينفى 
اأي�ش����ا احتواءها عل����ى قيم عاملية واإن�ش����انية 
�ش����املة تخاطب الإن�شان اأنى كان، بل الواقع 
اأن����ه بقدر ما تتعم����ق جذور الثقاف����ة فى تربة 
جمتمعنا وبقدر ما حتمل طابع هذا املجتمع، 
تتاأت����ى قدرته����ا على �ش����دق متثيل الإن�ش����ان 
ب�ش����فة عامة، فالتعبري املخل�س عن الإن�شان 
ف����ى وط����ن مع����ني ه����و تعبري ع����ن الإن�ش����انية 
جمع����اء، ويكف����ى دلي����ال عل����ى ذل����ك اأن اأعمال 
�شك�ش����بري الناطق بل�ش����ان الإجنليز واملعرة 
ع����ن عواطفه����م تعد الي����وم من اأثم����ن ما ميلك 
العامل من تراث ال�شعر وامل�شرح، وفى تاريخ 
الق�ش����ة مل يتمت����ع بالعاملي����ة حت����ى الآن اأدب 
كاأدب تول�شتوى ود�شتوفي�شكى وت�شيكوف، 
وقد كانت اأعمالهم جميعا رو�شية �شاربة فى 
اأعماق الرتبة الرو�ش����ية، ف����اإن قومية الثقافة 
النقية الراقية هى فى الواقع طريقها الوحيد 
املمه����د اإىل عامليتها، واأق�ش����د بقومية الثقافة 
النقي����ة اأن تك����ون مع����رة ع����ن اخل�ش����ائ�س 
الفريدة لل�ش����عب الذى متخ�شت عنه، وناقلة 
اأمين����ة ع����ن جتارب����ه ع����ر التاري����خ وامتدادا 
لرتاث����ه الق����دمي، واأن تك����ون مالمح ال�ش����عب 
واإمن����ا  فق����ط  م�ش����مونها  عل����ى  ل  منعك�ش����ة 
عل����ى اأ�ش����كالها اأي�ش����ا واأدواته����ا وو�ش����ائلها 
ف����ى التعب����ري. ول اأعنى بذل����ك اأن نحتفظ فى 
ع�شرنا بكل ما فى الرتاث من �شور واأدوات 
للتعبري واأ�شكال فى ال�شياغة فهذا �شد طبيعة 
الأ�ش����ياء، لأن كل م����ا فى احلياة م����ن عالقات 
ونب�����س وو�ش����ائل ق����د تغ����ري ع����ر الق����رون، 
وله����ذا تتغري اأدوات التعبري ويتغري ال�ش����كل 
وامل�شمون، وي�ش����بح التم�شك بتقليد الرتاث 
موقفا متخلفا فى الأدب والفن بقدر ما يكون 
اإهدار الرتاث ارجتال وافتقارا اإىل الأ�شالة، 

ومن ث����م كان علينا اإىل جوار ا�ش����تلهام روح 
ال�ش����عب وتراث����ه ومالم����ح الوط����ن التى هى 
املناب����ع الرثية الزاخ����رة للف����ن، احلر�س فى 
الوق����ت نف�ش����ه عل����ى ال�ش����تفادة م����ن جتارب 
الآخري����ن وم����ن التطور ال����ذى حقق����وه، فاإن 
عظمة تول�ش����توى ود�شتوفي�ش����كى تتاأتى من 
اأنهما ا�ش����تلهما اأ�ش����الة الروح الرو�شية دون 
اأن يتورطا فى النقل عمن �شبقهما، وا�شتفادا 
مع ذلك من تطور الأدب الفرن�ش����ى فى زمانهم 
ومن تراث����ه العريق، وزم����رة اخلم�س الكبار 
فى املو�ش����يقى الرو�شية"كوت�ش����كا بالكريف 
ورم�ش����كى  وبورودي����ن  كوي����ه  و�ش����يزار 
كور�ش����اكوف ومو�شور�ش����كى"مل يقفوا عند 
حد الأحلان ال�شعبية واإمنا ا�شتقوا من الروح 
الأ�شيلة لوطنهم وا�شتفادوا من التقدم الفنى 
والعلمى واملو�ش����يقى الذى حققه اآخرون من 
�ش����تى دول الع����امل واملث��ّال خمتار فى م�ش����ر 
مل ين�ش����خ متاثي����ل امل�ش����ريني القدم����اء واإمنا 
ا�ش����تلهمها وطورها وجاء من بع����ده فنانون 

اآخرون ا�شتمروا فى التطوير والإبداع.
وف����ى هذا املج����ال اأمامن����ا مناذج م����ن روادنا 
حمل����وا  الذي����ن  م����ن  والفن����ون  الثقاف����ة  ف����ى 
لواءها منذ مطلع القرن التا�ش����ع ع�ش����ر اأمثال 
رفاع����ة الطهطاوى وحممد عبده وم�ش����طفى 
املنفلوطى ولطفى ال�شيد وطه ح�شني وتوفيق 
كام����ل  �ش����عيد ويو�ش����ف  احلكي����م وحمم����ود 
وراغ����ب عي����اد ب����ل وطلعت ح����رب.. وغريهم 
ك����رث جعلوا ال����رتاث منطلقا له����م واأفادوا من 

التقدم الثقافى فى العامل باأ�شره.
ول����ن يت�ش����نى لن����ا اأن نقيم ثقاف����ة قومية على 
الوج����ه ال�ش����حيح اإل اإذا اأفدنا من كل ثقافات 
الع����امل وفنون����ه وم����ن تقدم����ه التكنولوج����ى 
والعلم����ى والإن�ش����انى، فنحن مل ن����ر من قبل 
ق����ط ظاهرة"عاملي����ة الفن"تتجل����ى مبث����ل م����ا 
ن����راه حني ن�ش����اهد عبقرية �ش����اعر م�ش����رحى 
ف����ذ مث����ل �شك�ش����بري الإجنليزى جتتم����ع معها 
مواهب مو�شيقى عمالق مثل فردى الإيطاىل 
مثل"عطيل"يت�ش����افر  اأوب����را  منه����ا  ليخل����ق 
عل����ى الع����زف لها اأورك�ش����رتا فرن�ش����ى يقوده 
عل����ى  ويعك����ف  الياب����ان،  م����ن  ماي�ش����رتو 

مغن����ون  فيه����ا  الرئي�ش����ية  الغنائي����ة  الأدوار 
ويق����وم  واإيطالي����ا،  واأملاني����ا  اأمري����كا  م����ن 
ال�ش����ويد  الراق�ش����ة"بالريينات"من  بالأدوار 
والدامنارك وراق�ش����ون من رو�شيا، بل ومن 
م�ش����ر.. اأجل من م�ش����ر وم����ن خريجى معهد 
الباليه باأكادميية الفنون امل�ش����رية باجليزة، 
وي�ش����مم مناظرها وثيابها فنان من اإ�شبانيا، 
فتنب�س قلوب امل�شاهدين غربا و�شرقا بنف�س 
ال�شجن والنبهار. اإن الإن�شانية مل ت�شهد من 
قبل اأبدا مثل هذه الإمكانيات لتحقيق اأحالم 
مل تكن لتتحقق اإل فى اخليال الذى ل يع�ش�س 
اإل فى وجدان الطفولة النقية، فاجلمال طليق 

ل يحده مكان ول يحيط به زمان.
اإن ال����دول ل تغزو امل�ش����تقبل اإل اإذا جتاوزت 
ف����ى  الإجن����ازات املادي����ة، وكل غ����زو عمل����ى 
احلا�ش����ر مق�شى عليه لأن احلا�شر ل منا�س 
م����ن اأن يتوق����ف ذات يوم، والدول الرا�ش����خة 
امل�ش����تقبل،  اإىل  احلا�ش����ر  تدف����ع  الت����ى  ه����ى 
وامل�ش����تقبل ل وج����ود له اإل ف����ى الثقافة، لأنه 
اإذا اأمك����ن لأمة ما اأن تكون عظيمة بذاتها فلن 
يت�ش����نى لها اأن ت�ش����مخ بني ال����دول العظمى - 
�شاأنها �ش����اأن النا�س - اإل اإذا جتاوزت قيمتها 
الذاتي����ة لتجعل منها اإ�ش����هاما نزيها فى القيم 
الإن�ش����انية وفى القيم الكلية، والقيم الثقافية 
هى وحدها القي����م الكلية لأن حتديدها معناه 
حتديد النقط����ة التى عندها تتخ����ذ املعتقدات 
والأبح����اث والكت�ش����افات الت����ى يق����وم به����ا 
الإن�شان قيمة عند اجلميع كما هى عند الذين 
اأن�ش����اأوها، ولي�س ثم ميدان اآخر غري الثقافة 
توج����د فيه مث����ل هذه القيمة الكلية ال�ش����املة، 
اأعنى امل�ش����توى الكل����ى العاملى، وما اأ�ش����دق 
الفن����ان روبنز ح����ني قال"اإنى اأع����د العامل كله 

وطنى". 

املا�شى واحلا�شر وامل�شتقبل 
كذل����ك ل يعن����ى تطوي����ر العمل الثقافى ف�ش����م 
الروابط باملا�ش����ى، فالإن�ش����ان تاريخ مت�شل 
وقي����م امل�ش����تقبل ه����ى الثم����ار اجلدي����دة على 
نف�س ال�ش����جرة التى طرح����ت الثمار القدمية، 
واإذا انف�ش����ل اأى عمل ثقافى عن تاريخه فاإنه 
غالبا ما يتحول اإىل �شكل اأجوف براق املظهر 
خاوى الباط����ن، لذلك فاإن بناء العمل الثقافى 
على اأ�ش����ا�س من الرتاث هو فى الواقع اإقامة 
له على اأ�ش�����س اإن�ش����انية عريقة وقي����م ثقافية 
حي����ة ور�ش����ينة ول ميك����ن اأن نت�ش����ور عمال 
فني����ا اأو اأدبي����ا يت�ش����من مث����ل هذه القي����م اإذا 
كان منبت ال�ش����لة برتاث املا�شى وقيمه التى 
خلفه����ا لن����ا، ول يج����وز اأن ن�ش����حى بالرتاث 
القوم����ى بحج����ة التط����ور اأو جنم����د بدعوى 
احلف����اظ عل����ى ال����رتاث، واإمن����ا نقتحم جمال 
يجم����ع ب����ني ال����رتاث والتط����ور، فلق����د اأثبتت 
التجارب الإن�ش����انية املعا�شرة اأن ثمة منهجا 
و�ش����طا يجمع بني الهتمام بالقدمي واجلديد 
ب�ش����ورة ل تناق�س فيها ول ا�شطراب، ولعل 
اأبرز هذه التجارب ما اأق����دم عليه اليابانيون 
خ����الل املائة عام الأخرية م����ن تطوير فنونهم 
كلها م�شتعينني بالأ�ش����اليب العلمية اجلديدة 
فى �ش����ياغة فنونه����م التقليدي����ة دون اأن تفقد 
هذه الفن����ون ما فيها من طابع قدمي، فاأبدعوا 
روائ����ع جديدة ذات طابع متفرد ينطوى على 
روح الياب����ان الأ�ش����يلة ول يفتقد الأ�ش����اليب 
احلديث����ة، كم����ا تاألقت م����ن بني جت����ارب دول 
كثرية فى اأمريكا الالتينية حماولة املك�ش����يك 
التى ا�ش����توحت القدمي فى فنونها ا�ش����تيحاء 
ذكيا رائعا، فطورت الأزياء القدمية والألوان 
والأعي����اد،  الأ�ش����اطري  وج����ددت  والأحل����ان، 

فباتت حتيا حياتها املعا�شرة بروح تاريخها 
احل�شارى القدمي.

وتك�ش����ف لنا ه����ذه التجارب ع����ن النهج الذى 
ينبغ����ى علين����ا اإتباع����ه ف����ال ن�ش����حى بالرتاث 
القوم����ى بحج����ة التط����ور ول جنم����د بدعوى 
احلف����اظ عل����ى ال����رتاث، واإمن����ا نقتحم جمال 
يجم����ع ب����ني ال����رتاث والتط����ور، فكما نق�ش����م 
الزمن اإىل ف�ش����ول علينا اأن جنعل كل ف�ش����ل 
يحيط بالف�ش����ول الأخرى جميع����ا، واأن ندع 
احلا�ش����ر يعانق املا�ش����ى بالذك����رى ويطوق 
الغد باحلنني، وقد كان ذلك هو امل�ش����ار الذى 
اتخذت����ه حرك����ة النه�ش����ة الأوروبي����ة خ����الل 
القرن اخلام�س ع�شر التى عكفت على درا�شة 
احل�ش����ارة اليوناني����ة وا�ش����تلهامها فاأع����ادت 
احلي����اة اإىل اآلهة الإغري����ق الوثنيني، ولكنها 
نزعت عنهم �شفة الألوهية، وعلى هذا النهج 
ما ا�ش����طلعت به وزارة الثقاف����ة عند تنفيذها 
اجليزة  وال�ش����وء"باأهرام  مل�شروع"ال�شوت 
والقلع����ة ومعب����د الكرن����ك، فقدم����ت عرو�ش����ا 
لآثارنا املجيدة فى �شورة فنية م�شرقة ت�شم 
فى تركيبه����ا ال�ش����ورة والرواي����ة التاريخية 
والأداء الفنى واملو�ش����يقى باأ�شلوب ع�شرى 
ال����ذوق  ي�ش����اعف املتع����ة واملعرف����ة ويرق����ق 
وال�شعور بعد اأن مل تعد الآثار القدمية جمرد 

حجارة جافة و�شماء خر�شاء. 
كانت تلك الروؤية التى متخ�شت عن اللقاءات 
وامل�ش����اورات والن����دوات واملوؤمترات والتى 
كان لها �ش����داها فى نف�شى هى نرا�شى الذى 
اهت����دى به فى احلق����ل الثقاف����ى، مل اأحد عنها 
ط����وال حتملى م�ش����ئوليتى الوزارية �ش����واء 
ف����ى جم����ال الكت����اب اأو امل�ش����رح اأو ال�ش����ينما 
الثقاف����ة  ق�ش����ور  ت�ش����ييد  اأو  املو�ش����يقى  اأو 
والنط����الق بقوافلها اإىل اأقا�ش����ى الريف، اأو 
احلفاظ على الرتاث واإنقاذ معابد النوبة بعد 
اأن اأو�ش����ك النيل اأن يغمره����ا مبائه ويبتلعها، 
وكان هذا ي�ش����بقه تهيئة ال����راأى العام العاملى 
لالإ�ش����هام ف����ى هذا امل�ش����روع اإذ مل تكن م�ش����ر 
وحدها تطيق اأن تتحمل تكاليفه كلها. وكنت 
فى ه����ذا الذى راأيته وقمت ب����ه ونفذته اأحمل 
عبئ����ا من اأعباء الث����ورة - التى اأنا من رجالها 
- فى امليدان الثقافى الذى ا�ش����طلعت به، فما 
من ف�شل فيه مرده اإىل الثورة التى هياأت ىل 
وج����ودى فى هذا املوقع وما قد يكون من زلة 

فمرده اإىّل. 

كلمة �شدق
واإنى لأترك ملن عا�شروا تلك احلقبة الزمنية 
اأن يقول����وا كلم����ة �ش����دق عم����ا وع����وه وراأوه 
ويك����ون لهم حكمهم فيم����ا اإذا كنت قد التزمت 
مب����ا عاهدت نف�ش����ى وغ����ريى علي����ه اأو حدت 
عن����ه، وهل كن����ت عندما وعدت ب����ه من الربط 
فى م�شروعات الوزارة بني النظرة الإن�شانية 
وب����ني النظ����رة القومي����ة اإىل الثقافة واجلمع 
بني الرتاث الق����دمي والتطور احلديث، ورفع 
بتطوي����ر  املجتم����ع  طبق����ات  ب����ني  احلواج����ز 
الثقاف����ة الإقليمية، واإتاحة الفر�ش����ة للتفاعل 
بني طبقة العامة وبني الفن الرفيع امل�شتوى، 
ث����م ت�ش����مني الثقاف����ة قيم����ا عاملية واإن�ش����انية 
خال����دة، الأمر الذى كانت له انعكا�ش����اته على 
كل اأن�ش����طة ال����وزارة، واأخ����ريا اإتاح����ة حرية 
الإب����داع للفنان حرية ل مع����وق لها، هل كنت 
عن����د ه����ذا اأم اأطرحت����ه جانبا، وه����ل كان ثمة 

جمافاة بني النظرية والتطبيق؟ 

عن كتاب ثروت عكا�صة :
 مذكراتى فى ال�صيا�صة والثقافة 

◄◄
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير 

كلمات لعمالق الثقافة والفنون املحب للحياة 
الثقافي���ة  احلي���اة  موؤ�ش����س  دائم���ًا  املتفائ���ل 
والأدي���ب  الفيل�ش���وف  والعربي���ة،  امل�شري���ة 
والفن���ان املره���ف احل����س �شاح���ب الر�شال���ة 
والأمان���ة التي اأداها علي اأكمل وجه، �شاحب 
الف�ش���ل عل���ي م�ش���ر ب���كل م���ن فيه���ا مثقفيها 
وفنانيها بل واأي�شًا العامة فيها، موجه احلياة 
الثقافي���ة اإيل الأم���ام، عمي���د الثقاف���ة العربية 
والف���ن الأ�شي���ل، اأ�شت���اذ الجت���اه التنويري 
يف الب���الد، �شاحب القلم الناقد جلميع اأنواع 
الفنون، الذي عمل علي اإر�شاء القواعد الفنية 
والثقافية يف �شتي مناحي احلياة، الذي بذل 
جهدًا وعطاء منقطع النظري وي�شتحق منا كل 
ال�شكر والعرفان والتقدير اإنه الدكتور ثروت 
عكا�ش���ة الذي رح���ل عن عاملنا تاركًا ب�ش���مات 
فكري���ة واأدبي���ة وثقافي���ة وفنية بع���د اأن اأفني 
حيات���ه منكبًا علي حتقيق ر�ش���الته التنويرية 
يف م�ش���ر والت���ي كان���ت �ش���غله ال�ش���اغل منذ 
�ش���باه حي���ث عم���ل بالكث���ري م���ن املنا�ش���ب 
امل�شرفة التي تزخر بفكره وفل�شفته علي مدي 

ما يزيد عن ن�شف قرن. 

وظائف مرموقة 
فق���د تخ���رج يف الكلي���ة احلربية ع���ام 1939 
وعمل �ش���ابطًا بالقوات امل�ش���لحة ث���م التحق 
بكلية اأركان ح���رب من 1945ايل 1948، كما 
ح�ش���ل علي دبلوم ال�ش���حافة من كلية الآداب 
م���ن جامعة ف���وؤاد الأول عام 1951، وح�ش���ل 
عل���ي دكتوراه الآداب من جامعة ال�ش���وربون 
ع���ام 1960، كما تقل���د عدة وظائ���ف مرموقة 
منه���ا رئي����س حترير جمل���ة "التحري���ر" عام 
1952 وامللحق الع�شكري بال�شفارة امل�شرية 
يف ب���ون وباري����س ومدري���د يف الف���رتة بني 
1953 اإيل 1956، ثم �شفري م�شر يف روما من 

1957 اإيل 1958، ثم وزير الثقافة والإر�شاد 
القوم���ي من���ذ ع���ام 1958، ورئي����س املجل�س 
الأعلى للفنون والآداب والعلوم الجتماعية، 
كما �شغل من�ش���ب رئي�س جمل�س اإدارة البنك 
الأهلي امل�ش���ري عام 1962، ونائب���ًا لرئي�س 
ال���وزراء ووزي���ر الثقافة عام 1966 واأي�ش���ًا 
م�ش���اعد رئي�س اجلمهورية لل�ش���ئون الثقافية 
من���ذ ع���ام 1970 اإيل ع���ام 1972، كم���ا عم���ل 
كع�شو ملنظمة اليون�شكو بباري�س يف الفرتة 
الدكت���وراه  ون���ال   ،1970 اإيل   1962 ب���ني 
الفخري���ة يف العل���وم الإن�ش���انية من اجلامعة 

الأمريكية عام 1995.
وكان اإميان���ه ب���دور الثقافة و�ش���غفه بالفنون 
اإيل احل���د الذي جعله يق���ول :"اإن الثقافة علم 
وعمل معًا ثم موقف وا�شح من هذا العلم وذلك 
العمل، فلي�س يكفي اأن يح�ش���ل املرء قدرًا من 
اخلرات اأو املعرفة لكي ي�ش���مي مثقفًا، واإمنا 
املثق���ف هو م���ن يتخري من خرات���ه ومعارفه 
و�شيلة لتطهري نف�شه فيجعلها اأ�شلوبًا للحياة 
ينتهجه، فالثقافة يف هذا ال�شدد لي�شت رداءًا 
يرتديه املرء اأو ينتف�شه عن نف�شه، واإمنا هي 
دم���ه وحلمه معًا بل وت�ش���يل الدم���اء من اأجل 

الثقافة وحولها". 

عر�س الثقافة 
فهو الأديب العا�شق للحياة بكل ما فيها متذوقًا 
لفنونها وجماله���ا، مرتبعًا علي عر�س الثقافة 
امل�ش���رية ب���ل والعربية املثق���ف الواعي الذي 
�شبق اأجيال واأجيال مبا قدمه للحياة الثقافية 
يف م�شر يف �شتي املجالت الفنية والثقافية، 
فق���د كان وزير الثقافة املثقف امل�ش���تنري الذي 
اأن�شاأ واأر�ش���ي قواعد التعليم الفني يف م�شر 
فل���م يك���ن هن���اك موؤ�ش�ش���ات حكومي���ة تق���وم 
بن�ش���ر الفنون، ولذا اأن�ش���اأ اأكادميي���ة الفنون 

ع���ام 1959 مبعاهده���ا الفني���ة املتخ�ش�ش���ة 
املختلف���ة وذل���ك بع���د توليه م�ش���ئولية وزارة 
الإر�ش���اد القوم���ي ب�ش���نة واح���دة ومن خالل 
تلك املوؤ�ش�ش���ة وهذا ال�ش���رح الثقايف العظيم 
ا�ش���تطاع النط���الق مب�ش���ر من املحلي���ة اإيل 
العاملي���ة فق���د كانت هي اإ�ش���ارة الب���دء لتعليم 
الفن���ون العاملي���ة والنفت���اح عليه���ا، وتاأهيل 
الكوادر الفنية امل�شرية يف كثري من املجالت 
حيث بداأ التعاون م���ع بع�س الدول الأجنبية 
عملي���ة  لت���ويل  اأجان���ب  اأ�ش���اتذة  ل�ش���تقدام 
اأكادميي���ة  يف  امل�ش���ريني  للط���الب  الدرا�ش���ة 
الفنون من خالل درا�شة اأكادميية متخ�ش�شة، 
والذين اأ�ش���بحوا يقودون العملية التعليمية 
والثقافية فيما بعد، وو�ش���وًل بتمثيل م�ش���ر 
يف املهرجانات وامل�شابقات الدولية والعاملية 
وو�ش���ع فنون م�ش���ر علي اخلريط���ة العاملية 

اإبان هذا. 
ومل يكتف با�ش���تقدام الأ�ش���اتذة م���ن اخلارج 
بل اأر�ش���ل بعثات خارجية، وا�شتح�ش���ر اآلت 
ومع���دات للمعاه���د، منها اآلت مو�ش���يقية من 
اأف�ش���ل املاركات العاملية والت���ي كلفت الدولة 
لإميان���ه  ذل���ك  يرج���ع  ولك���ن  طائل���ة،  مبال���غ 
املجتمع���ات  نه�ش���ة  يف  الفن���ون  ب�ش���رورة 
وتقدمه���ا ولتوف���ري اأف�ش���ل ال�ش���بل لالأجي���ال 
التي تنتوي اللتحاق بهذه املعاهد للو�ش���ول 
بها للم�ش���توي الالئق؛ ولكن ما يوؤ�ش���فنا هو 
انعدام ال�ش���مري م���ن البع�س حيث مت �ش���لب 
ونه���ب بع�س تلك الآلت من بع�س الأ�ش���اتذة 
الذين ا�ش���تعاروا تلك الآلت للدرا�ش���ة، وذلك 
نظ���رًا جل���ودة وارتفاع قيمتها فلم ي�ش���رتدها 
املعهد مقابل ت�شتيف بع�س الأوراق القانونية 
من خالل ادعاء فقدان الآلة اأو تعر�شها لالأذي 
مما ي�شفر عنه تقدمي اآلت رديئة النوع بخ�شة 
الثمن وقد و�شلت اإيل درجة �شندوق خ�شبي 

يف بع����س الآلت الوتري���ة مقاب���ل تلك الآلت 
القيم���ة، ول���ذا م���ن واجبن���ا جت���اه اأكادميي���ة 
الفنون وجتاه القامة الرفيعة للدكتور ثروت 
عكا�ش���ة وما بذله من عطاء لرقي �شاأن الفنون 
اأن يت���م التحقي���ق يف كل معاه���د الأكادميي���ة 
بخ�ش���و�س تلك الآلت واملعدات وحما�ش���بة 
الأيادي املق�ش���رة واملتعاونة علي هدر اأموال 
الدول���ة، كما ي�ش���رتط عل���ي كل من اأتل���ف اآلة 
مو�ش���يقية اأو غريها باإعادة مثيلتها من نف�س 
الن���وع والقيم���ة حفاظ���ًا علي الأ�ش���ا�س الذي 
و�ش���عه موؤ�ش����س تل���ك الفن���ون والعم���ل علي 
ال�ش���ري عل���ي نف�س النه���ج وتطوير م���ا قام به 
رائ���د الثقاف���ة يف الن�ش���ف الثاين م���ن القرن 
الع�ش���رين، واإن كان اأر�ش���ي القواع���د الفني���ة 
باإن�شاء املعاهد وا�شتقدام جمموعة من اأف�شل 
الأ�شاتذة واخلراء يف جمالتهم وا�شتح�شار 
تلك الآلت، وكانت هذه البداية فكان ولبد اأن 
ي�ش���بح لدينا الآن اأ�ش���طول من اأف�شل الآلت 
بدًل م���ن الآلت الرديئة التي حتويها خمازن 
تلك املعاهد واإعالء �ش���اأن الأ�شاتذة والعاملني 
باأكادميي���ة الفنون للم�ش���توي الالئق مبا كان 
عليه الو�شع يف �شتينيات القرن املا�شي علي 

يد القامة ال�شاخمة ثروت عكا�شة. 

الثقافة اجلماهريية 
وقد �ش���ار علي خطاه كثري من الدول العربية 
التي انتهجت نهج���ه يف بناء احلياة الثقافية 
التنويري���ة، فه���و بالفعل خري مث���ال ملن يتقلد 
ولالإر�ش���اد  والوع���ي  الثقاف���ة  لن�ش���ر  وزارة 
القومي حيث اأر�ش���د قوم���ه فعليًا اإيل الطريق 
ال�ش���حيح م���ن خ���الل ب���ث الهيئ���ات الداعمة 
لال�ش���تنارة الفكري���ة، وحتقي���ق وع���ي ثقايف 
�ش���امل لكل طبق���ات املجتمع، حيث ا�ش���تطاع 
حتويل م�شار الفنون لل�شارع امل�شري بدًل من 

اقت�ش���ارها علي الطبقة الأر�شتقراطية املثقفة 
وذل���ك من خالل جهاز الثقافة اجلماهريية يف 
جمي���ع اأقاليم القطر امل�ش���ري والتي اأن�ش���اها 
لتحقيق ه���ذا احللم والأمل الذي كان �ش���اعيًا 
دائم���ًا ل���ه، ف���كان يوليها كام���ل الرعاي���ة لكي 
توؤدي دورها الفعال جتاه جموع ال�ش���عب يف 

كل مكان حتي للب�شطاء منه. 
وقد �ش���مل اهتمام املفكر الكبري ثروت عكا�شة 
ب���كل اأنواع الفن���ون اإيل اأن ا�ش���تقطب خراء 
للمو�ش���يقي ال�ش���عبية عل���ي م�ش���توي عامل���ي 
جلم���ع ودرا�ش���ة ال���رتاث امل�ش���ري يف جميع 
اأنح���اء اجلمهوري���ة حفاظ���ًا عل���ي قيمتها من 
ال�شياع، وخالل فرتة توليه م�شئولية وزارة 
الثقاف���ة عام 1958 اإبان حك���م الرئي�س جمال 
عبد النا�ش���ر ؛ اأن�ش���اأ كثري م���ن الهيئات التي 
تعم���ل عل���ي اإث���راء احلي���اة الثقافي���ة والفنية 
اإيل يومن���ا هذا مث���ل املجل�س الأعل���ى للثقافة 

وهو املجل����س الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
اآن���ذاك، والهيئ���ة العامة للكت���اب، ودار الكتب 
والوثائ���ق القومي���ة والتي كان���ت حتوي يف 
ذاك الوق���ت حوايل ن�ش���ف ملي���ون جملد من 
الكتب واملخطوطات القيمة حيث حافظ علي 

الرتاث امل�شري بداخله. 
اأي�ش���ًا اأ�ش����س فرق دار الأوب���را املختلفة مثل 
وف���رق  ال�ش���يمفوين  القاه���رة  اأورك�ش���رتا 
القوم���ي  وال�ش���ريك  العربي���ة،  املو�ش���يقي 
وم�ش���رح العرائ����س، كم���ا اأن�ش���اأ قاع���ة �ش���يد 
دروي����س بالأكادميي���ة لعم���ل احلف���الت به���ا، 
واأي�ش���ًا وج���ه اهتمامه لالآثار امل�ش���رية حيث 
و�ش���ع الأ�ش���ا�س ملجموع���ة متاح���ف ه���ي من 
اأعظم املتاحف امل�ش���رية ل���الآن، كما بداأ تقدمي 
عرو����س ال�ش���وت وال�ش���وء وذلك لنت�ش���ار 
الفنون يف جميع الأروقة واملحافل الثقافية، 
كم���ا كان ل���ه دور وطني بارز م���ن خالل اإقناع 
املوؤ�ش�ش���ات الدولي���ة يف العم���ل عل���ي اإنق���اذ 
معبدي فيلة واأبو �شمبل والآثار امل�شرية يف 
النوب���ة حفاظ���ًا عليها من ال�ش���ياع اأثناء بناء 

ال�شد العايل. 

املكتبة الفنية 
وق���د اهتم ب���دور الن�ش���ر حيث اأ�ش����س املكتبة 
الأ�شا�ش���ية  النبت���ة  كان���ت  والت���ي  الثقافي���ة 
مل�ش���روع مكتب���ة الأ�ش���رة حي���ث تق���دم الكتب 

باأثمان زهيدة لت�ش���بح يف متن���اول اجلميع، 
كم���ا األ���ف العديد م���ن الكت���ب واملو�ش���وعات 
الفنية واأي�ش���ًا ما يقرب من 45 كتابًا مرتجمًا 
يعك�ش���ون اهتمامه وع�ش���قه للثقافة والفنون 
يف �ش���تي اأ�ش���كالها و�ش���ورها م���ن اأ�ش���هرهم 
ترجمة لل�شاعر جران خليل جران، واأعمال 
الروماين اأوفيد، كم���ا يعتر كتابه"مذكراتي 
يف ال�شيا�ش���ة والثقافة"م���ن اأه���م الكتب التي 

تع���ر ع���ن م�ش���ر فني���ًا وثقافي���ًا وح�ش���اريًا 
وطبقيًا، واأي�ش���ًا جمموعة كتب"العني ت�شمع 
والأذن تري"باأجزائه���ا املختلف���ة والتي تعر 
ع���ن الفن���ون يف ع�ش���ورها املختلف���ة مبثابة 

مو�شوعة فنية متكاملة. 
فهذا هو الرجل الع�ش���كري الذي تويل حقيبة 
الثقافة واأثراها بالعلم والعمل واأثبت جناحًا 
منقطع النظ���ري، فلم يق���دم اأي وزير مدين ما 
قدمه ثروت عكا�ش���ة بع�ش���كريته و�ش���عة اأفقه 
وا�ش���تنارته للثقاف���ة امل�ش���رية، كم���ا اأثبت���ت 
التجرب���ة الفعلي���ة م���دي جن���اح الع�ش���كريني 
يف القي���ادة واللت���زام يف بع�س املوؤ�ش�ش���ات 
الثقافي���ة بالدولة حيث تويل الدكتور الراحل 
اإح���دى  الأوب���را  الأن�ش���اري رئا�ش���ة  نا�ش���ر 
اأهم الهيئ���ات الثقافية التنويرية يف ال�ش���رق 
الأو�ش���ط، واأثب���ت جناح���ًا والتزام���ًا داخ���ل 
املوؤ�ش�شة ككل، كما تولها الدكتور �شمري فرج 
والذي جاء خلف���ًا لتوليها لفنان يف ظل ديون 
تف���وق ثماني���ة ماليني من اجلنيه���ات، والذي 
عن���ي به���ا خ���ري الرعاي���ة وا�ش���تطاع بجه���ده 
مب�ش���ئوليته  واإميان���ه  املتوا�ش���ل  وعط���اءه 
ت�ش���ديد الدين وحت�شيل مكا�ش���ب مالية لدار 
الأوب���را يف خ���الل �ش���نة م���ن تولي���ه ؛وه���ذا 
يوؤك���د جن���اح املوؤ�ش�ش���ة الع�ش���كرية يف ب���ث 
اللتزام والن�ش���باط وال�ش���عور بامل�ش���ئولية 
والواجب الوطن���ي.... فاأيًا كانت النتماءات 
ع�ش���كرية اأم مدنية ولكن يبقي الت�شاوؤل ماذا 
قدم كل من تويل وزارة الثقافة خلفًا للدكتور 
ثروت عكا�ش���ة له���ذا الوطن؟ فالعرة لي�ش���ت 
بالنتم���اءات ولك���ن لإمي���ان ال�ش���خ�س ذات���ه 
ب���دوره يف اإثراء احلي���اة الفكري���ة والثقافية 

والتنويرية. 
وقد ح�ش���ل ث���روت عكا�ش���ة عل���ي العديد من 
اجلوائز والأو�شمة و�شهادات التقدير ولكننا 
ن�ش���األ املزيد من التكرمي له���ذا الرجل عرفانًا 
من���ا باجلميل ال���ذي يتوق اأعناقنا كدار�ش���ني 
وعامل���ني وراعي���ني للحياة الثقافي���ة والفنية 
من بعده، فمن هذا املمر اأنا�ش���د ال�شيد وزير 
الثقافة بو�ش���ع متثال للدكتور ثروت عكا�شة 
يف مدخ���ل اأكادميي���ة الفن���ون الت���ي كان ل���ه 
الف�ش���ل يف اإن�ش���ائها وب���ث روح الثقافة فيها 
وفينا، فقد حظينا بالتعليم يف هذه املوؤ�ش�شة 
والتي كم �ش���رفنا بانتمائنا اإليها، ولكن لزامًا 
علين���ا اأن نخل���د ذك���راه واأن نذك���ر الأجي���ال 
احلالية والقادمة بقيمة عمالق الثقافة والفكر 
بالوط���ن العربي، كم���ا اأطال���ب وزارة الثقافة 
بعمل م�ش���ابقة يف جميع اأنواع الفنون حتت 
ا�ش���م"ثروت عكا�ش���ة"يكون مقره���ا اأكادميية 
الفن���ون وتق���دم امل�ش���ابقة عل���ي م�ش���رح قاعة 
�ش���يد دروي����س حت���ت رعاي���ة وزارة الثقافة، 
كما اأطالب اأي�ش���ًا بو�شع بع�س اأعماله وكتبه 
�شمن مناهج التعليم بالأكادميية علي خمتلف 
مراحله���ا فكم اأثرانا من الكتب واملو�ش���وعات 
يف �ش���تي اأن���واع الفن���ون، واأي�ش���ًا تدري����س 
�ش���ريته الذاتية لهوؤلء ال�ش���باب لكي ينت�شب 
احلق لأ�ش���حابه ونحفز ه���ذه الأجيال بقيمة 
وروع���ة ثروت عكا�ش���ة الإن�ش���ان والفنان ذو 
الإح�ش���ا�س الفيا�س كي رمبا جتد م�شر قيمة 
ثقافية وفنية يف امل�شتقبل نفخر بها كما نفخر 

بقيمة ثروت عكا�شة.
عن جريدة الأهرام

وداعًا للجســد وخلودًا وبقاء للفكر 
والثقافة

�شكرتري التحرير
------------------------

رفعة عبد الرزاق

رئي�س التحرير التنفيذي
------------------------

علي  ح�شني

الخراج الفني
----------------

خـالـد خ�شري

"ممما أجمممل الطبيعممة وممما 

اإلنسممان  ينطلممق  أن  أروع 

يف ربوعهمما يغممرتف بعينيه 

من سممحرها وميأل رئتيه من 

عبريهمما، يناجيهمما ويسمممع 

همممس موسمميقاها، يأنممس 

إليها ويستلهمها فتلهم عينيه 

جال الصورة وتزين لسمعه 

النغممم، وتهدهممد  حممالوة 

خفقات قلبه بالحب واألمل 

وصفاء الوجدان". 

  د. رانيا يحيى 



اعداد / منارات 

توىل الدكتورثروت عكا�شة وزارة الثقافة يف م�شر  لفرتتني الأوىل من 
1958 اإىل 1962 والثانية من 1966 حتى 1970، فا�شتطاع اأن يحدث 
تغي���ريا جذري���ا يف امل�ش���هد الثقايف يف م�ش���ر، اأدى اإىل نه�ش���ة ثقافية 
حقيقي���ة خا�ش���ةعلى امل�ش���توى الفكري وي���راه الكثريون، ال�شخ�ش���ية 
الثقافية الأوىل يف م�ش���ر، وكان ا�شمه يرتدد �شداه على امتداد الوطن 
العرب���ي الكبري، ويف عوا�ش���م الثقافة يف اأوربا وا�ش���تطاع الربط يف 
م�ش���روعات الوزارة بني النظرة الإن�ش���انية وبني النظ���رة القومية اإىل 

الثقافة.
وحني تويل وزارة الثقافة يف عهد الرئي�س عبدالنا�شر اأن�شاأ كثريا من 
الهيئات الت���ي تعمل على اإثراء احلياة الثقافي���ة والفنية اإىل يومناهذا 
مثل املجل����س الأعلى لرعاية الفنون والآداب)املجل����س الأعلى للثقافة( 
والهيئ���ة العام���ة للكت���اب، ودار الكت���ب والوثائ���ق القومي���ة وغريه���ا 
وحقق جناًحا كما اأن�ش���اأ اأكادمييةالفنون ع���ام 1959 مبعاهدها الفنية 
املتخ�ش�ش���ة املختلفةواأ�ش����س فرق دار الأوبرا املختلفة مثل اأورك�شرتا 
القاه���رة ال�ش���يمفوين وف���رق املو�ش���يقي العربي���ة، وال�ش���ريك القومي 
وم�ش���رح العرائ�س واأن�ش���اأ قاعة �ش���يد دروي�س بالأكادميية لعمل احلفالت به���ا، ووجه اهتمامه 
لالآثار امل�ش���رية، حيث و�ش���ع الأ�ش���ا�س ملجموعة متاحف هي من اأعظم املتاحف امل�ش���رية لالآن، 

كما بداأ تقدمي عرو�س ال�شوت وال�شوء كما كان له دور وطني بارز من خالل 
اإقناع املوؤ�ش�شات الدولية يف العمل على اإنقاذ معبدي فيلة واأبو�شمبل والآثار 

امل�شرية يف النوبة حفاًظا عليها من ال�شياع اأثناء بناء ال�شد العايل.
والدكتور ثروت عكا�ش���ة مولود يف 1921م يف القاهرة تخرج يف 1939 من 
الكلية احلربية، ودر�س يف كلية اأركان احلرب من 1945 اإيل 1948 ثم ح�شل 
على دبلوم ال�ش���حافة من كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1951وعلي درجة 
الدكت���وراه يف الآداب م���ن جامع���ة ال�ش���وربون بباري�س ع���ام 1960 وقد بداأ 
ثروت عكا�ش���ة حياته العملية ك�ش���ابط بالقوات امل�ش���لحة وعقب ثورة يوليو 
1952 عمل ملحقا ع�ش���كريا بال�ش���فارة امل�ش���رية يف بون ث���م باري�س ومدريد 
م���ن 1953 اإيل 1956وكان �ش���فري م�ش���ر يف روم���ا م���ن 1957 اإىل 1958 ثم 
ج���اء وزيرا للثقافة والإر�ش���اد القومي من 1958 اإيل 1962، كما كان رئي�ش���ًا 

للمجل�س الأعلى للفنون والآداب )املجل�س الأعلي للثقافة( يف 1962 ف�شال عن 
ع�ش���ويته يف العديد من الهيئات الأخرى ومنها املجل�س التنفيذي ملنظمة اليون�ش���كو 

بباري�س من 1962 اإيل 1970.
وكان ع�ش���وا مبجل����س الأمة م���ن 1964اإيل 1966ونائب���ا لرئي�س ال���وزراء ووزيرا 
للثقاف���ة م���ن 1966 اإيل1967 ثم وزيرالثقاف����ة م���ن 1967 اإىل 1970، كما كان نائب 
رئي����س اللجنة الدولية لإنقاذ مدينة البندقية من1967 اإيل1977، ثم م�ش���اعد رئي�س 
اجلمهورية لل�شئون الثقافية من 1970 حتي 1972 واملجمع امللكي لبحوث احل�شارة 
الإ�ش���المية كما كان اأ�شتاذا زائرا بالكوليج دو فران�س بباري�س عام 1973م، وانتخب 
زمي���اًل مرا�ش���ال بالأكادميي���ة الريطاني���ة امللكي���ة يف 1975 ورئي�ش���ًا للجن���ة الثقافة 
ال�شت�شارية مبعهد العامل العربي بباري�س من 1990 حتي 1993 وكان ع�شوا عامال 

يف املجمع امللكى لبحوث احل�شارة الإ�شالمية، ماآب موؤ�ش�شة اآل البيت 1994.
وقد حظي ثروت عكا�شة بالعديد من مظاهر التقدير وحاز العديد من اجلوائز املحلية 
والعاملية ومنها و�شام الفنون والآداب الفرن�شي عام 1965م، وو�شام اللجيون دونري 

»وو�شام جوقة ال�شرف« الفرن�شي بدرجة كوماندور عام 1968م.
كما ح�ش���ل عل���ى امليدالية الف�ش���ية لليون�ش���كو تتويجًا 
لإنق���اذ معب���دي اأبو�ش���مبل واآث���ار النوب���ة، وامليدالي���ة 
الذهبية لليون�ش���كو جله���وده من اأجل اإنق���اذ معابد فيلة 
واآث���ار النوب���ة ع���ام 1970م، بالإ�ش���افة اإىل الدكتوراه 
الفخري���ة يف العلوم الإن�ش���انية من اجلامع���ة الأمريكية 

بالقاهرة عام 1995م.
وجائزة الدولة التقديرية يف الفنون من املجل�س الأعلى 
للثقافةيف 1987 وجائزة مبارك يف الفنون من املجل�س 
الأعل���ى للثقافة ع���ام 2002 ولرثوت عكا�ش���ة العديد من 
الكتب واملو�شوعات الفنية تقرتب من 45 كتاًبا مرتجًما 
يعك�ش���ون اهتمام���ه وع�ش���قه للثقافة والفنون يف �ش���تي 
اأ�ش���كالها و�شورها من اأ�ش���هرهم ترجمة لل�شاعر جران 
خليل جران، واأعمال الروماين اأوفيد، كما يعتر كتابه 
ا جمموعة كتب  »مذكراتي يف ال�شيا�شة والثقافة« واأي�شً
»الع���ني ت�ش���مع والأذن تري”باأجزائه���ا املختلفة، والتي 
تعر عن الفنون يف ع�شورها املختلفة مبثابة مو�شوعة 
فنية متكاملة والفن واحلياة واإع�شار من ال�شرق والقيم 
اجلمالية يف العمارة الإ�شالمية وقد تويف يف 27 �شباط 

عام 2012 عن عمر يناهز 91 عامًا.
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